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om el-biler

Pd bogsiden nf senderen findes
pro gro tnmeringsponetet .
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Udover de f ire typer biler i størrelse l:12
4970 Porsche Carrera RSR Turbo
4971 Ferrari
4972 BMW 3,3 CSL
4974 Chevrolet Corvette SA

er den længe ventede
4973 Renault Alpine

(størrelSe '1:10, 3 gear, uaf hængigt aJfjedrede h1ul, tcrir,rrr;;lrnrt,)
nu også leveringsklar. Spørg hos forhandleren.

Den endnu ikke f remkomne (men i august ventede)
4985 RC.Elektro.Car

(størrelse 1:8, samme chassis sort glørlerør:itrrlilrrl

er reduceret med ca.300 kroner.

Sæsonens el-bi I nyheder
4975 Porche
4976 Renault

med lorhjulstræk, størrelse l:12, pris ca. kr. 830,-, ventes I august.
Fire kuglelejer i forhjulene, ekstra kraftig f orakset og ophæng. Dis.
se el-biler kan trækkes rundt i svingene, mens "bagikubbere" smi.
der bilens bagende ud - altså større hastighed !
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Generalagentur og ^f,nonxGPEEtrr
Vimmelskaftet 34, ll61 København K, tlf. (01) 14 46 48

Nørrebrogade 182,2200 København N, tlf. (01) 83 03 62
Herlev Torv 2, 2730 Herlev, tlf. (02) 84 17 65
Lyngby Storcenter, 2800 Lyngby, tlf. (02) 88 72 05

Tåstrup Stations Center, 2630 Tåstrup, tlf. (02) 99 24 00

IB ANDERSEN HOBBY ApS

E{vis du Yil Yære

Selv den bedste RC-pilot skal have det
rette anlicg 1'or at kornme til tops.
Futaba's luldt programmerbare Modul
^S.y.s/err-anlæg vil også passe dig.
Blandt de mange fordele, som dette
avancerede anlæg har, kan naevnes:

- Dual-Rate

- Indbygget mixer

- Roll-trykknap

- Slow-roll trykknap m. forudindstillir
på tre servoer

- Stilbar servovandring i begge
omdrejningsretninger

- Direkte servokontrol

- Udskiftelige moduler i sender og
modtager.

- Anlægget leveres
35 og 40 MHz.

W

Futsbo Modul System-anlæggene fås
i tre udgaver, FP-5JN m. 5 kanaler (til
helikoptere), FP-6JN m. 6 kanaler og
FP-8JN m. 8 kanaler.
Futaba laver også servoen, der kan
udnytte disse aniægs fordele fuldt ud -den hedder FP-S l2l og er vand- og olie-
tæt og har 2 kuglelejer.

t r*rner*å§*

radioanlæg c..

s'
§{*}*.* d

Futoba har eget service-
værksted i Danmark, og alle
reservedele lagerføres.

har vi dit

*a t$:1;:s!iæ§* **

,*; s

9620 Aalestrup, tlf. (08) 64 13 33



fra RC modelsport

Pitts
Spec ial

Byggesættet indeholder
glasfiberkrop med cowl, færdigbe-
klædte vinger, overgangsstykke
mellem krop og vinge, udskåret
haleplan, højderor og sideror, un-
derstel med hjulkasser, beklæd-
ning til understel, vakuumformet
cockpit, vakuumformet pilotsæde,
vakuumformet nakkestøtte, va-
kuumf ormel instrumentpanel,
stræbere tll krop og vinge, udskår-
ne lrædele, udførlig byggevejled-
ning.

PITTS SPECIAL i skala 1:5
Denne model er ikke bare en lækkerbidsken for skalaeksperter
men også for den modelflyver, der vil flyve med en naturtro mo-
del.
Modellen udviser overordentligt fine flyveegenskaber, og udru-
stet med en 10 ccm motor f lyver den alle kunstf lyvningsfigurer.

Pris kr. 865,

En ægte starmodel f ra
RC Modelsport
Spændvidde
Længde
Samlet planareal
Vægtflyveklar....
Planbelastning . . .

Motor

1.200 mm
1.030 mm

56 dm'
3.500 gram

62 gram/dm'?

10 cm3

flf. O5-t3 92 46 . tE 19 43

ø^ Kirkegade 23 -(l

§Pro Eseg

D D

ENDELIG kom det nye kvalitetsanlæg lra MICROPROP!

VARIOMODUL PILOT
SSM (10 Khzl27 og 40 Mhz.
Komplet anlæg bestående af:
zU6-kanals sender, sendermodul, 7-kanals modtager, 1 ror-
maskine MPR 26, senderrakku 8/500 mA, modtagerakku
4/5@ mA, kontaktsæt, lader samt et krystalsæt.
Bestnl 1351.

SENSATIONSPRIS
KUN 1349,00

Samme sæt - dog kun med 3/6-kanals sender . . . . . Best.nr. 1ss0. Kt. l24g,oo
Anlæggetleveresogsåiøkonomiudgave,medbatterikasseristedetforakkuer ..... 8est.nr. 1308. Kr. 8g5,00
På 35 Mhz-båndet leveres sættet med FM-moduler som i Variomodul/Variomodul Prof.-anlæggene.
Sæt sdm nr. 1351 - dog med FM-moduler . . Best.nr. 1352. Kr. 1620,00

PRISFALD!
vARIoMoDUL med 2 rormaskiner nr. 1909 . . Best.nr. tgoo. Kr. 2sga,oo
VARIOMODUL PROFESSIONEL med 2 rormaskiner nr. 1939 Best.nr. 1302. Kr.3998,00
VARIOMODUL FAVORIT med 4-kanals sender og 2 rormaskiner nr. 1909 . . . . . 8esr.n r. 1504. Kr. 2298,00
VARIOMODULFAVORITmedT-kanalssenderog2rormaskinernr. 1909 ..... Sestnr. 1307. Kr.2459,00

KUN 198,00!
- for den nye MPR 26 rormaskine. 45 x 19 x 36 mm. Tr.-kraft
1500 p.

Best.nt. 1937.

MPR21l22 Lin/Rot. 53 x 23 x 36 mm. Tr.-kraft 1800/2000 p.

Best.nr. 1 909/1 91 9. Kr. 248,00

MPR 23 Professionel servo. Roterende. Med KUGLELEJE.
53 x 23 x 36 mm. Tr.kraft 22OO p.

Best.nr. 1939. Kr. 358,00

IMPOBTØR:

Se def nye anlæg og nyhedskataloget
hos d i n hobbytorha nd I er !
Vi henviser gerne til nærmeste forhand-
ler.

John Vestergaard Hobbyleg ApS
88fl) Viborg
Telf. (06) 627077
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l-t- -=-;-l Nr. 18 kr. 9,00
ll I pakkem.5stk.

Nr. 25 kr. .1 2,50
pakke m. 3 stk.

Nr. 28 kr. 35,75
pakke m. 10 stk.

Nr. 26 kr. 10.75
pakke m. 3 stk.

\_.---;_1 Nr. 19 kr.
\___,. 1 pakke m.

16,75
.10 stk.

12,75
5 slk
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Nr. 22 kr
pakkc m

Nr.2lt kr.35./5
pakke rn . 1 () st k

Nr. 24 kr. 9.0C)
pakke m. 5 stk.

!. . . -., , ., ..-.-. r }i-i.lå' Jiå'

I I Nr llikr. 12,50

-:, -, I pakkc nr. 3 stk.

Nr. 5 Solidt riflet plastic-skaft kr. 20,-

Nr.2 Slankt aluminiumsskaft kr. 16,75

Sammen med kniv 5 kan denne listeskærer f remstille lister
af finer. Kan indstilles til listebredder fra 3 til 12 mm. Kr. 29,50.

Skærekasse i aluminium, indvendig bredde 44 mm. Kr. 35,75.
Passer til savblad 039 (ikke afbilledet), der anvendes sammen
med kniv 5. Kr. 19,50.

Vejl. udsalgspriser incl. moms.

Desuden føres andet værkløj,
se det hos din hobbyforhandler
og køb DANSK HOBBYS nye katalog, DAM$ffi ffiOBBV

SIMPROP
KINGO HOBBY har fået agentur på SIMPROPS produkter. Dette tyske

kvalitetsmærke er berømt for sine RC-anlæg samt sine f ine byggesæt til RC-f ly
og RC-både.

w§ffi
r\'§wNss *i§!i;iåIi G

ryffi

SSM 2-4. Det nye Simprop økonomianlæg med enten 2-
4-kanals modtager og 2 servoer. Ombygningssæt f ra 2-

eller 4-kanals sender,
til 4-kanal kan leveres.

De velkendte Simprop Contest-anlæ9. Disse driftssikre anlæg har vundet
mange venner verden over. Vi leverer dem f ra lager til en forbløffende lav pris.

Du kan bestille alt f ra Simprop's katalog hos os. Hvis vi ikke skulle have
tingene på lager, kan vi skaffe dem hurtigt.

Vi har komplet reservedelslager til såvel Simprop SSM 2-4 som
Simprop Contest-an læggene. Reparationer udf øres på autoriseret værksted.

Nu er sommeren slut - så vi udvider åbningstiden til:
mandag-torsdag kl. 10-17.30, fredag kl. 10-19,\ørdag kl. 9-12.

Kingosgade 15
1818 København V
Trf . (01) 23 02 13KINGO HOBBY



GLAFA HOBBY
Nørregade 5

4100 Ringsted
03-61 51 61

ODENSE HOBBYFORRETNING
Vesterbro 42
5000 Odense
)9-12 21 04

FARVE & HOBBYHJøRNET
Klosterplads 4

5700 Svendborg
09-21 31 31

JEFSEN HOBBY &
ELEKTRONIK
Østergade 5-7

6400 Sønderborg
04-42 58 88

VESTJYDSK HOBBY
Strandbystrøgel 14
6700 Esbjerg
05-1 2 23 06

KOLDING HOBBY
Søndergade 21

6000 Kolding
05-5207 22

TEDDY LEGETøJ & HOBBY
Nørretorv
7100 Vejle
05-82 39 14

HOBBY HYTTEN
Nygade 4

8600 Silkeborg
06-82 13 52

HOBBY HOUSE
Paradisgade 12

8000 Århus C
06-12 00 62

ÅLeoRc HoBBy sERVtcE
Nørregade 18
9000 Ålborg
08-12 13 15

HøJRUP HOBBY
Br. Seidelinsgade 5
9800 Hjørring
08-92 50 73

RC-information er medlemsblad for
RC-unionen (Radiostyringsunionen)
og leveres automatisk til unionens
medlemmer. Pris for årsabonnement
iøvrigt er Dkr. 48,-

Rc-information udkommer den før-
ste i alle lige måneder. Stol og an-

noncer må være ekspeditionen i

hænde senest den første i måneden
lorud for udgivelsen.

Redaktion:
Ole Meyer (ansv.)

Paludansvænge 4, 4700 Næstved
Telf . (03) 72 21 07

Preben Nørholm
Godthåbsvej 7, 7400 Herning

Ekspedition:
RC-unionen
Paludansvæn ge 4, 47 00 Næstved
Telf . (03) 72 21 07
Postgiro:3 26 53 66

Sats:
Combisats, 4800 Nykøbing F.

Tryk:
Gef ion Tryk,4700 Næstved

Oplag:
Dette nummer er trykt i 2.000 eks.

Forsiden:
Norske Elisabeth Paulsen med hus-
bond Tore's eksperimental-kunst-
flyvningsmodel. Modellen er forsy-
net med en skubbende OPS motor i
et ducted lan system. Propellen er
skåret i birk og har en diameter på
8", en stigning på 10" og en blad-
bredde på 2". Modellen klarer de tle-
ste manøvrer udmærket, men det
kniber med f igur M på grund af linne-
arrangementet.

Grumman TRAVELER
til motorer f ra 5-8 cms.

I skala 1:6

Spændvidde 150 cm.
Færdige planer.

Kr.595,-

§E

w§^\ J f ./oi

Nr.60 - oktober 1979 10. årgang

Dansk ldræts-Forbund er kørt last

Som man vil huske, har de tre danske
modelflyveunioner - sammensluttet i

Dansk Modelflyveforbund - for et par

år siden fornyet deres mange år gamle
ansøgning om optagelse i Dansk
ldræts-Forbund. Efter at sagen har væ-
ret forbehandlet i et særligt optagelses-
udvalg i efteråret '1978, skulle den oprin-
deligt have været forelagt DIF's besty-
relse til afgørelse på et møde i februar i

år. Sagen kom imidlertid alligevel ikke
på dagsordenen, da DIF fandt ud af, at
man først ville have en principdebat om
hele optagelsesproblematikken. Så der-
for måtte vi endnu en gang væbne os
med tålmodighed og afvente DIF-besty-
relsens efterårsmøde, som fandt sted
den 1. september. Men nu oplyses det,
at idrætsforbundets bestyrelse skam
ikke blev færdig med sin principdebat
på februarmødet, hvorfor septembermø-
det gik med en fortsættelse af denne de-
bat. Da DIF kun holder bestyrelsesmø-
der to gange om året, så må vi altså
vente igen. Og kan kun håbe på, at DIF-
bestyrelsen - hvori der sidder repræ-
sentanter for ,sportsgrene« som bue-
skydning, dans, bowling og billard - til
næste februar synes, at den har tid til at
se på, om også modelflyvning kan be-
tragtes som idræt.

Men vi er ikke optimister, for bag hele

denne forhalingstaktik skiuler sig en
enestående mangel på holdning til og
politik for nyoptagelser hos DlF. Vi op-
fatter det således, at DIF er kørt last i en
problematik, som man ikke magter at
løse. For hvis DIF vælger at anlægge en

mere moderne og liberal holdning til be-
grebet idræt og accepterer, at der i vore
dage også findes teknisk betonede

idrætsgrene, så må man nødvendigvis
optage en hel del nye forbund. Og det vil
medføre, at cle tipsmidler, som DIF dis:
ponerer over, skal fordeles på flere for-
bund, og at der derfor vil blive mindre til
det enkelte forbund. Og det vil de nuvæ-
rende medlemsforbund i DIF ikke accep-
tere. Vælger man at gå den anden vej og
køre en linie med rent fysiske idrætsgre-
ne, så må man nødvendigvis smide nog-
le af de nuværende forbund ud af DlF.
Og det har man lovet sine medlemmer
ikke at gøre.

Og da man således ikke kan komme
hverken frem eller tilbage, ja, så kan
man altså ikke finde på andet end at
holde ansøgerne hen med snak. At for-
tælle, at sagen er gået i udvalg. Eller at
man ikke har tid. Eller at man tænker på

at indføre en ny struktur. Eller alt det an-
det, som vi nu har hørt på i vel op mod 15

år!

Spørgsmålet er derfor, om ikke tiden er
ved at være moden til, at de f orbund, der
står i venteposition, overvejer at danne
deres eget idrætsf orbund. Der står jo in-
gen steder skrevet, at der kun må være
åt idrætsforbund i dette land. Og hvis vi
danner et idrætsforbund for teknisk be-
tonet idræt, så ville det jo være rimeligt,
at dette nye idrætsforbund fik direkte
andel i tipsmidlerne på samme måde
som det nuværende idrætsforbund og
Skytte- og gymnastikforeningerne.

Skulle dette gå ud over midlerne til de
nuværende tipspengemodtagere, så vil
dette ikke være vort problem. Og under
alle omstændigheder vil DIF's optagel-
sesproblem samtidig blive løst!

I



Trods »sommervejret"

3 vellykkede
sommerlejre
Også I år blev der gennemført hele tre af de meget populære som-
merleire, nemlig på Endelave, ved Hanstholm og i Skagen. Læs her
om, hvad der foregår i en sommerleir - og tag så se/y med på en af
dem næste år.

En situation fra en af konkurrencerne
un d er E n de I ave- so m m e r lej ren.

vepladsen lå i umiddelbar tilknytning til
stranden mod syd, gjorde ikke flyvnin-
gerne mindre spændende og underhol-
dende, og flere kritiske situationer op-
stod, men kun 6n juniorpilot sendte sin
model i baljen. Maskinen blev dog red-

det i land i hel tilstand af en koldblodig
far, som fik en gang ekstra konditions-
træning ved at ro ca. 'l time. Men så van-
kede der også en varm campingvogn og
varm kaffe med Gammel Dansk ved
hjemkomsten til lejren. På trods af vejret
lykkedes det at holde en udendørs grill-
aften, hvor deltagerne - iført Thule-
pjækkerter og tæpper, grillede deres
medbragte pølser og ellers hyggede sig
omkring et par kasser ø1. Vejrliget var
med os, da vi drog lil Øvre på skovtur
med madkurve, klapstole, borde og tæp-
per. Den en€ste byge, der kom, var vi

enige om, var en påmindelse om, at ryg-
ning var forbudt i det lyng- og fyrbevok-
sede område. Der er skønt på Endelave,
men øboere (i hvert tillælde i så lille et
samfund) ønsker ingen af os vist at bli-
ve. Et imponerende indslag på filmafte-
nen var østiysk Modelflyveklubs film
om klubben fra starten og up to date.
Også børnene blev tilgodeset denne af-
ten, idet der i sidste øjeblik blev frem-
skaffet 2 tegnefilm, som dog var til
mindst lige så stor morskab for de voks-

ne. Som punktum for lejren blev der lør-
dag arrangeret rundf lyvning med Bjarne
ved styrepinden, og han viste sig også
at være en meget dygtig erhvervspilot
trods uheldet på lejrens første dag, hvor
han fik den ene fod under baghjulet på
Jans bil under velkomstceremonien.
Han gav os mulighed for at se Endelave
fra luften - i sandhed en værdig afslut-
ning.
Mange navne skulle nævnes, hvis alle
implicerede skulle med, men da vort ind-
tryk af den vellykkede lejr har været et
samspil mellem atrangøtet, medarran-
gører og veloplagte lejrdeltagere fra
hele landet (der burde have været endnu
flere), vil vi nøjes med at nævne de 2 ini-
tiativtagere, Jan Michelsen og Bjarne
Markussen fra østiysk Modeltlyveklub
og sige tak for en vellykket RC-sommer-
lelr 1979 på Endelave og håbe på lig-
nende arrangementer f remover.

Marianne, Frede og Birgit, AMC.

Niels Møller, Nuserne, som blev nr.2 i
En de I ave-l ej re n s kon k u rre nce.

Sommerlejren iSkagen
Desværre var vi i år uheldige med vejret,
men alligevel lykkedes det for os at få
gennemført de forskellige planlagte
konkurrencer. Som nogel nyt havde vi i

år opstillet et stort villatelt på pladsen,

som udover at fungere som samlings-
sted, også blev brugt som øl- sodavand-
og pølsetelt. Efter at alle var vel ankom-
met, lagde vi ud mandag aften med kur-
ve- og grillfest i teltet på pladsen. Dagen
'efter mødte alle veloplagte og friske til
tirsdagens konkurrence kl. 17! Vi lagde
blødt ud med propelrace, og det endte
efter en hård kamp med mange fantasti-
ske manøvrer med sejr lil Svend Hier-
mitslev, Skagen, skarpt forfulgt at Kai
Nielsen, Dronninglund. Onsdag var der

Et udsnit af de mange deltagere med
svævemodeller i som merlejren i H anst-
holm.

mulighed for at træne i et kunstflyv-
ningsprogram, som der senere på dagen
blev afholdt konkurrence i. Også her
vandt Svend Hjermitslev, fulgt af Jesper
Hiermitslev. Torsdag var der f ri f lyvning
samt kammeratligt samvær på flyve-
pladsen. Fredag eftermiddag havde vi

limboflyvning, hvor der også var hård
konkurrence for at finde vinderen. Efter
en lang dyst vandt Svend Hjermitslev,
denne gang med Jørgen Petersen, Skan-
dehorg som nr. 2. Den samlede vinder
og dermed vinder af Skagenpokalen
blev Svend Hlermitslev, fulgt af Jesper

Kield Sørensen, Silkeborg, klar til start
med Stand ard-Ci rru s i H anstholm lej-
re n s h øi sta rtskon k u rrence, hvo r h a n
blev nr. 3.

Endelavelejren
To energiske initiativtageres indsats på

at arrangere sommerlejr på Endelave
endle i en virkelig succes. Trods det dår-
lige vejr med kulde og kraftig blæst
klappede alt fra ankomst til afreise.
Campingforholdene var ideelle, idet alle
piloter - 30 i alt - +familier var sam-
let på 6n campingplads - og endda på

et fælles område. Den eneste ulempe
var den lange vej til toiletbygningen,
men i nød og betryg - og i ly af nattens
mørke, tyede man til omkransende læ-
hegn og lignende, hvilket også kunne
give stof til den daglige lelravis, da en af
pigerne kom lidt for teet på en klynge
brændenælder. Også indendørs facilite-
ter var der sørget for, idet skolen havde
stillet gymnastiksal og skolekøkken til
rådighed, hvilket gav mulighed for film-

10

af tener, værkstedsplads, af tensammen-
komster - endda med en svingom. Ja,
selv "Modelflyvernes slagsang" var la-

vet til lejren, og den sidste aften slut-
tede med afslutningssang - også skre-
vet til lejligheden. Ved den daglige mor-
genbriefing blev planerne for dagens
konkurrencer og andre arrangementer
of fentliggjort, og der var underholdning
for alle, både piloter, koner og børn.
Der blev arrangeret konkurrencer i grøf-

telanding, bombekastning og tidf lyv-

ning, fra hvilke konkurrencer resultater-
ne kan ses andetsteds i bladet. Konkur-
renters, koners og børns mere eller min-
dre spydige kommentarer var med til at
gøre stemningen afslappet, og alle var
indstillet på at holde flyvningen på et
plan, hvor alle kunne være med - f ri for
det velkendte mesterskabsrace. At fly-

tf



Nr. 3, Klaus Untrieser, Thy RC, nr. 1, Pe-

ter Frank, AMC og nr.2, Henrik Hvidt-
feldt, NFK, på sejrsskamlen etter
sk ræ nt kon k u rren ce n i H an st h o I m.

Hjermitslev og Kaj Nielsen. I alt var der
tilmeldt 12 piloter til sommerlejren. Vi si-
ger tak til leirdeltagerne for en god og
kammeratlig sommerlejr og håber på et
gensyn iSkagen til næste år.

Skagen RC Klub

Hahstholm sommerlejren
Lyngby Modelf lyveklub og Thy RlC var i

år i fællesskab arrangør af lejren i

Hanstholm. Hvor utroligt det end lyder,
så var vejret solrigt hele ugen - det er,
som om vejret altid er godt deroppe. For
modelflyvere, som ikke kender Hanst-
holm, kan vi fortælle, at området har en

speciel natur, som er særdeles velegnet
til RC-svæveflyvning. Rundt om hele
byen, både til landsiden og vandsiden,
er der store steile skrænter, som er me-
get velegnede til skræntflyvning. Alle
slags modeller kan flyve her, lige fra
Dandy til hurtige skræntfly. Hvis man
skal lære at flyve RC-svævefly, så er
disse skrænter noget af det bedste,
man kan ønske sig. Man slipper bare
modellen, og så kan den hænge der i ti-
mevis. Men Hanstholm er ikke bare for
skræntflyvere. Lige nord for byen ligger
Vigsø. Et fantastisk område med en

kæmpe naturslette, hvor man kan flyve
termik og øve sig i landinger, uden at
skulle tage hensyn til træer, biler o.s.v.
Lejren blev besøgt af 64 personer, som
hyggede sig hele ugen. Som lovet i pro-

grammet, blev der søndag den 8. iuli at
holdt en skræntkonkurrence. Efter lør'

dagens træning følte 11 mand sig rede
til at deltage i konkurrencens 5 runder.

Ved brielingen blev deltagerne oriente-
ret om velrudsigten, som vi f ik fra Thi-

sted Lufthavn, som meldte 12 m/s fra
NV, hvilket betød, at der skulle f lyves på

vestskrænten ved cafeteriet. Stævnet
forløb godt med mindst mulig spildtid

og med kun to havarier, som Henry
Frank med sin specielle Dandy og Sven
Hede log sig at. I betragtning af, at det
var det første stævne, den nystartede
Lyngby Modelf lyve-klub - LMFK - var
medarrangør af , så forløb det over al for-
ventning. Onsdag var der igen konkur-
rence, og denne gang i højstart med
ikke mindre end 23 deltagere i strålende
vejr, lige tilpas til formålet. Det blev en
lang og drøi dag for arrangørerne, som
igen kom på prøve. Se resultaterne fra
de 2 konkurrencer bag i bladet.

Sven Ringkjøbing, LMFK

Jeg afprøver fortløbende RO-modeller
og -anlæg for et svensk hobbyblad, og
jeg har i den forbindelse bygget og f lølet
det danske f irma Fibaeros F84G

"Tordenjet". Det kan måske være af in-

teresse for danske RC-piloter at få del i

mine resultater.
Byggesættet er af god kvalitet og - i

hvert fald i Sverige - ikke særligt dyrt.
Man savner dog en del materialer til
fremstilling af spanter og udfyldninger,
så man er nødt til at købe noget kryds-
finer og balsa selv. Men glasfiber- og
styropordelene er vel forarbejdede, og

det er en stor f ordel, at motorspantet al-
lerede er indstøbt. Naturligvis er det
også en stor fordel, at vingetankene er
helt færdige. Det ville være en næsten
umulig sag at forsøge at lave dem selv,
så nøjagtig som de af aerodynamiske
grunde lo må være.
Hvad der desværre også er lidt dårligt
er, at et dansk firma ikke vedlægger
skaladokumentation på et så interes-
sant fly som F84G. Det har jo eksisteret
i mange eksemplarer i Danmark, men i

papirerne findes ikke en linje om, hvor
man skal lede efter forbilleder. Jeg har
selv fundet frem til en meget farverig
version, som fandtes i Karup i halvtred-
serne. I forbindelse med NATO-øvelsen
,Scandec mist" malede man f ire fly om i

camouflagefarver, og dette findes der
nøje anvisninger om i TINBOX nr.
1/1978. En artikel om de danske F84Ger
findes også i DAN MIL nr. 5. Der har jeg
hentet forbilledet til min F84G i dansk
unif orm.

Flyveegenskaber
At f lyve med F84 er en hel oplevelse. Det
er ikke en model med særlige vidunder-
lige egenskaber - tværtimod, man må
passe på den i visse manøvrer, hvis det
ikke skal gå galt. Men man bliver helt

fængslet af selve silhuetten, af billedet
af modellen, når den kommer ind i en jet-
stye landing over pladsbegrænsningen.
Eller når den kommer dykkende i et lav-

angreb. Dette er en model, som man kan
flyve de første tyve flyvninger med og

bare glæde sig over at se på modellen.
For Tordenietten har en profil, som ikke
Iigner noget andet flys, og min model
har vakt opmærksomhed på alle
pladser, hvor jeg har været med den -
uden at min skalabygning er særlig
fremragende.
Modellen ruller perfekt, og det er ganske
nemt at flyve på ryggen med den. Ligele-
des er den meget f in at flyve i simuleret
jet-style med store, vide loop og passa-
ger med høj hastighed. Jeg bruger op-
trækkeligt understel - fabrikat Giezen-
danner - og jeg må sige, at modellen
ikke bliver halvt så flot med fast un-
derstel. Eftersom vingen er tyk, er det
ingen sag at montere et optrækkeligt
understel i den. Jeg har ligeledes lavet
rigtige krængeror i stedet for stripsene.
Man må passe på modellen i spind, for

Bo Gårdstad

F84G »Tordeniet«
Dette er en model, som man kan flyve de første tyve tlyvninger med
og bare gtæde sig over at se på modellen, siger Bo Gårdstad,
Sverige, om Fibaeros Tordeniet.

Signalement af

Robbe Puma ll
Robbe Puma // er en avanceret over-
gangstræner og hobbyflyvermodel. Den
er opbygget på traditionel vis i trækon-
struktion, og den leveres også i en lav-
vinget udgave. Det pænt byggede ek-

semplar på billedet tilhører Kurt Niel-
sen, Vordingborg, og han har udrustet
den med en Futaba radio med fire ser-
voer samt en Webra Speed 40 motor
med et Sonex resonansrør. Med denne
motor er Pumaen ret så avanceret, og
den er i stand til at flyve alle gængse
kunstflyvningsmanøvrer. Kurts første
model var en Taxi, og han er gået direkte
fra den og til Pumaen. Det er ikke en
fremgangsmåde, som vi i øvrigt vil anbe-
fale, medmindre man virkelig har fået
noget ud af sin første model, og man har
en god instruktør. Ellers bør man nok
skyde en ekstra model ind imellem - el-

ler i hvert fald motorisere sin Puma lidt
mindre kraftigt end denne.

man skal give modror for at komme ud
af spindet igen. De BC-piloter, som er
vant til , at en model selv retter sig ud af
et spind, kan blive forskrækket og ved
måske ikke, hvad der foregår. Ligeledes
kan kraftige hølderorsudslag under høj
hastighed medføre, at modellen skuer
sig ind i et fladspind, som det gælder
om at have højde for at kunne komme
ud af igen.
I øvrigt er egenskaberne ved lave hastig-
heder vældig gode, dels på grund af tip-
tankene, som bevirker en god strømning
ved vingespidserne, dels fordi konstruk-
tøren hos Fibaero har beholdt et tykt
vingeprofil helt ud i vingespidsen.
F84G i dansk bemaling er en fin BC-
model til opvisningsflyvning og enkel
skalaflyvning. Med enkle midler får man
en model, som skiller sig ud fra de fleste
andre - og sådan plejer RC-f lyverne jo
at ville have det!

12 13.



Ole Meyer

Tre store kunst-
f lyvningsstævner
I løbet af kun en måned har kunstf lyvningspiloterne væ-
ret ude itre store konkurrencer, nemlig Grænsecuppen i
Sverige, Danmarksmesferskabet og Nordisk Mester-
skab. Læs her om konkurrencerne og om de bedste
skandinavers måde at f lyve på.

i stævneafviklingen, men bortset fra en
enkelt ting lærte vi ikke noget, som med
fordel kan overføres til danske konkur-
rencer. Den ene ting, vi gerne vil frem-
hæve, er præmieuddelingen. Der var po-

kaler til de bedste og små tinbægre til
alle øvrige. Herudover var der et præ-
miebord med alskens gode ting: RC-

brugsting, kunsthåndværk, hushold-
ningsting og meget andet. Når vinderen
har fået overrakt sin pokal, kan han fra
dette bord vælge den ting, som han sy-
nes bedst om. Og sådan går det videre
ned gennem rækkerne, alt mens udval-
get indskrænkes mere og mere. Dei gav
nogle pudsige situationer, for skal man
foretrække en starter f remf or seks
smukke frugtknive? Nå - i en del til.

stykker faldt tra på et så sent tidspunkt,
at det ikke var muligt at nå at stille plad-

serne til rådighed for de næste i kvalif i-

kationsrækkefølgen. DM'et blev afholdt
på Flyvestation Vandel, hvor Arhus
Modelflyveklub med konkurrenceleder
Frede Sachmann i spidsen stod for ar'
rangementet i dagene 4. og 5. august.
Fremfor at lorcere de mange f lyvninger
igennem på traditionel vis, valgte arran-
gwerne at gennemføre konkurrencen
med to startsteder. Der er jo som be-

kendt masser af plads på Vandel, og da
vi i år også måtte bruge hovedstart-
banen, var der slet ingen problemer med
at få to cirkler placeret, så man ikke ge-

nerede hinanden. Frekvensproblemet lø-

ste man ved at dele piloterne i to grup-
per: En med samtlige 35 MHz-anlæg
og 6n med resten, hvilket gav to næsten
lige store grupper. Hver cirkel havde sit
faste dommerhold på 3 mand, og de to
deltagergrupper f løj så skif tevis hos det
ene og del andet hold dommere. Det gav

naturligvis nogen transport frem og til-
bage mellem cirklerne, men bortsel her-

fra var der ingen væsentlige problemer
med ordningen. Den tid, man vandt ind
ved denne afvikling, brugte man så igen
noget af ved at tage hele 8 mand med i

finalen i A-klassen, og der var hård
kamp om disse 8 pladser. Således kom
Bent Hansen, Silkeborg, med i finalen
med 731 points, mens Benl Jensen,
Viborg, og Henrik Keilå, KFK, med hver
730 points ikke kom med.

Vi nævnte før, at nogle faldt fra i sidste
øjeblik. Andre havde uheld under kon'
kurrencen og nogle efter den. Det siges,
at nogle hobbyforhandlere gned sig så
kraftigt i hænderne i perioden omkring
DM, at de blev hudløse af det. Men døm
selv: Leif Widenborg lagde for ved at to-
talhavarere to Curarer - afbud til såvel
DM som NM. Peter Chrlsfensen lavede
en pilotfeil og masede en Mach 1, som
dog kunne repareres. Den 25. juli røg

Erik Tofts Super Samson på grund af
kortslutning i deac'en, og samme dag
afskrev Jørgen Søvsø en Skymaster
med pilotfejl som årsag, og han fort-
satte dagen efter med at havarere en

Dirty Birdy. Den 28. mistede Bent
Hansen en Comet 2 på grund af radio-
fejl. Den 30. tik Boye O/sen vrøvl med
modtagerbatteriet, og det kostede en

Tornado. Den 2. august fik Hans Lorent-
zens Atlas en på frakken, så den så ud

som fiskemel. Reservemodellen måtte
også bide i græsset, og det skete under
DM, hvor jorden lå for højt til at passe

med bunden af et udvendigt looP.

Samme dag sprang propellen på Klaus
Bruuns Skymaster, så modellen vibre-
rede fra hinanden. Endelig mistede Jan
Jørgensen en Tornado kort før DM af
ukendte årsager - og lige efter DM to-
talhavarerede Stig Klausen sin Tornado

Nordisk mester lor syvende gang i træk, Benny Kiellgren med Curare og if ørt sine
ka rakteri st iske »sky k I a pper".

Grænsecuppen
Grænsecuppen f andt sted den 21 . o922.

.luli i Stromstad i Sverige. Str6mstad
ligger lige før Svinesund, og når man
kommer fra det sydlige Danmark, så
kommer man ud på noget af en køretur.
Og - i dette tilfælde - ikke særlig be-
hagelig, for det var kuling og regn. På

højde med Goteborg blev det dog lidt
bedre, i Uddevalla begyndte solen at
skinne, og da vi midt på eftermiddagen
svingede ind på Nåsinge Flygplats, var
vejret blevet endog meget smukt, og
man trænede og hyggede sig sammen
til længe efter solnedgang. Glæden va-

rede dog kun til lørdag morgen, hvor
konkurrencen startede allerede 7.15, for
da silede regnen ned. Og det blev den
ved med hele dagen. Når det blev for
slemt, måtte man holde pauser, og det
medførte, at der kun blev gennemført
knapt to runder denne dag. Søndag var
veiret igen pænt, omend det nu blæste
lidt, men nu blev konkurrencen sinket af
pauser på grund af kirketid og nogle ind-
lagte opvisninger, som havde til formål
at trække publikum til stævnet. Man fik
derfor kun gjort resten af anden runde
færdig samt fløjet yderligere ån runde,
således at konkurrencen blev afgiort på

grundlag af tre flyvninger, hvoraf de to
bedste var gældende.
Konkurrencen havde samlet 33 delta-
gere, hvoraf 15 kom fra Sverige, 11 fra
Norge, 6 fra Danmark og 1 fra Tyskland,
og de fløj efter "Program C-princlppet.,
hvor - populært sagt - samtlige delta-
gere går direkte til f inalen uden de sæd-
vanlige indledende runder med A og B

programmer. (Læs mere om dette på

kunstflyvningssiderne). Der blev brugt
to dommerhold, hver på 3 mand - fra
Danmark Preben Jessen og Alex
Tomsen - og det var meningen, at de
skulle dømme hver to runder. Da det
blev klart, at flerde runde måtte af lyses,
satte man alle 6 dommere på i tredje
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runde og dividerede resultatet med to,
og det er forklaringen på, at der i resul-
tatlisten bag i bladet forekommer halve
points. Man glemte dog at dividere Arne
8æks resultat, så han kunne sole sig
helt oppe i toppen af resultattavlen,
indtil tejlen blev opdaget. I øvrigt af en
af de danske piger, som det hævdes, at
Arne endnu ikke har tilgivet helt.
Vort indtryk af tlyvningerne vilvi gemme
til slutningen af denne artikel, og der be-
handle det sammen med Nordisk Me-

sterskab, da det jo i det store hele var de
samme piloter, der var dominerende ved
begge stævner. Lad os her nøjes med at
tage hatten af for nordmændene, som
fik 3 mand mellem de fem bedste!
Str6mstads Radiof lygklubb med Mikael
Nabrink i spidsen lagde et stort arbeide

tælde blev problemet løst ved, at vor
mor - anbragt bag afspærringen -
viste sig i stand til på fremragende vis at
fiernstyre sin pilot hen til de ,f or-
nuftigeu effekter.

Danmarksmesterskabet
Et danmarksmesterskab i kunstf lyvning
er efterhånden blevet en større affære.
For selv om man gennem forudgående
kvalifikationskonkurrencer begrænser
deltagerantallet til i alt 30, så giver det
dog alligevel et stævne af betydelige di-

mensioner. Til sammenligning kan næv-

nes, at f.eks. de svenske mesterskaber i

år havde samlet 12 deltagere - og her
var pladserne ikke rationerede. Nu blev
vi kun lige knapt 30 i praksis, da et par

efter radiofejl!
Vi vil gerne slutte omtalen af DM med at
beklage, at vi ikke har nogen billeder fra
stævnet. Arsagen hertil er, at overdom-
meren foranledigede RC-informations
medarbejder bortvist fra readybox-om-
rådet. Sorry!

Nordisk Mesterskab
Det var i år Norges tur til at arrangere
Nordisk Mesterskab, og man havde
overdraget det praktiske til Vingtor RC-

klub tta Oslo, som havde henlagt stæv-
net til Kjeller Flyplass ved - eller rette-
re i - Lillestr6m, ca.20 km øst f ra Oslo.
Kleller er Luftforsvarets testf lyplass, og

den har 6n startbane i retningen øst-
vest. I det ene hjørne af pladsen er der
en afdeling f or civilf ly, hvilket gav en del
trafik sideløbende med konkurrencen.
Men da det var konkurrenceledelsen,
som via radio stod for trafikledelsen,
tog man flyene op og ned i pauserne
mellem de enkelte konkurrenceflyvnin-
ger. Det gik f int og kostede praktisk talt
ikke tid.
Lørdag var vejret særdeles fint, svag
vind, sol og varmt. Søndag blæste en

strid vind på tværs af startbanen - ind
over dommerne. Man nåede tre af de
indledende runder om lørdagen, mens
den sidste - med undtagelse af iunio-
rernes - blev f løjet søndag morgen før
kirketid. Om eftermiddagen afvikledes
finalerne, nu under overværelse af et tal-
stærkt publikum, og her puttede man så

iuniorernes sidste flyvning ind som ad-

skillelse mellem de to f inalerunder.
Som man vil se af resultatlisten, kan vi

stadig ikke klare os i nordisk sammen-
hæng, og det vil vi meditere lidt over på

Jesper Meyer lra Sydsjællands
Modelf lyveklub blev juniormester med
sin Compensator.

Fra Grænsecuppen: Tore og Dag-Henning Paulsen, Norge, pysler med deres
Skarabee'r, som Tore har konstrueret. I baggrunden klubhuset og den ene af
hangarerne på Nåsinge Flygfelt, som rent f aktisk ligger næsten på grænsen mod
Norge.
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Kenneth Holm tra Varberg, Sverige, holder "sabbatår" i år, men blev trods denne af-
slappede holdning nr. 2 med sin Dirty Birdy lra sidste år. Her er han ved at gøre klar
fll starf assisf eret af sin charmerende mekaniker.

Sfure Persson, der blev nr.3, asslste/'es her af konkurrencens nr.5, Leif Johansson,
under starttorberedelserne tll sin sldsfe linalef lyvning. De kommer begge f ra
klubben iTidaholm, samme klub som Benny Kjellgren.

seende giver i sig se!v ikke f lere points,
men den er i høj grad med til at "sælge
varen«. Og mens vi er ved dette med
,færdigt arbejde., så havde alle sven-
ske m odeller ink lu sive den
svensk/finske - korrekt nationalt regi-
streringsnummer på såvel vinge som
krop i overensstemmelse med FAls
krav. De danske modeller havde kun re-
gistrering på vingen, mens nordmæn-
dene tilsyneladende tager meget afslap-
pet på dette, for vi så kun en enkelt
norsk model med registreringsnummer.
Flyvningerne blev bedømt af 5 domme-
re, nemlig Matti Jyllila, Finland, Hans
Flycht, Svetige, Henrik Wynne, Dan-
mark, samt Frans Cuillenborg og Jan
Rapstad, Norge. De praktiserede - på

overdommer Rapstads foranledning -
ikke at anvende tallet 0. Selv et f igur M,
hvor modellen faldt på ryggen, gav mini-
mumkarakteren 1. Når vi nævner dette,
er det for at slå et slag for, at denne
praksis ikke igen vinder indpas hos de
danske dommere, som io netop i år er
blevet enige om, at en manøvre, der ikke
svarer til beskrivlsen, skal have 0 points.

lndtryk al llyvningen
Nu har vi altså ved to leiligheder med
kun en måneds mellemrum haft lejlig-
hed til at se nordens bedste piloter
flyve. Mesteren over alle e( Ben,,'/ Kjell-
gren, som ind imellem også har vundet
det svenske mesterskab for guderne må
vide hvilken gang. Hans nordiske me-

sterskab var hans syvende i træk. Det er
helt tydeligt, at Benny har ændret sin
stil en del i løbet al de sidste par år. Og
da han hvert år deltager i en af de euro-
pæiske topkonkurrencer, lø. vi godt gå

ud fra, at denne stilændring afspejler,
hvad der foregår blandt Europas bedste
piloter. Som andre absolutte topfolk for-
står Benny at få det mest mulige ud af
sin motor - også selv om den lyddæm-
pes ned til et acceptabelt svensk
niveau, som nok er lidt strengere end
vort. Nu er det svært at forklare med
ord, hvordan en flyvning ser ud, men vi
vil gerne prøve at give det indtryk, at
Benny bruger sin motorkraft, lkke til at
lave high-speed kunstf lyvning med, men
tværtimod til at vise behersket og af ba-
lanceret - ja, vi er lige ved at sige kulti-
veret kunstf lyvning. Alle hjørner er store
og runde, og gashåndtaget bruges flit-
tigt, men gradvis, så overgangen fra
tomgang til fuldgas og omvendt sker
næsten umærkeligt. Vi prøvede at f inde
ud af, hvornår Benny gav gas i det halve
udvendige loop i Figur M'et - og det var
svært, for gassen kom ganske langsomt
under de sidste tre fjerdedele af det
halve loop, og den var først på fuld
styrke, netop som modellen stod i lodret
stilling.

Tore Paulsen, der her fungerer som mekaniker for sin søn, Dag-Henning, som blev
nr. 4, deltog også selv i konkurrencen og blev nr. 8, foruden at han lagde et stort
arbejde i stævnealviklingen.

udover at være præcis og jævn - også
skal være skalaagtig. Og det er set med
vore øjne en meget glædelig udvikling
bort fra tju-bang f lyvningen, som jo ville
slå en mulig pilot i f lyet ihjel, inden man
var nået to manøvrer ind i programmet.
Men som sagt, det kan ikke beskrives.
Disse flyvninger skal ses. Og det bliver
der givet lejlighed til for mange flere i

1980. Dels skal der jo være NM i Dan-
mark, og dels har Benny Kjellgren givet
tilsagn om at ville medvirke ved et
kunsttlyvningsseminar for danske pilo-
ter og dommere i begyndelsen af det
nye år, hvis det ikke kolliderer med sven-
ske arrangementer.

kunstflyvningssiderne. Skal vi lede efter
et lyspunkt, så må det værc, at Peter
Jessen og Jesper Meyer klarede sig
ganske pænt i søndagens blæsevejrs-
runde, hvor de blev henholdsvis nr. 6 og
8 og kom foran så gode folk som f inale-
deltageren Leit Johanson, Tore Paulsen
og Tore Jemtegaad. Skal vi håbe på

"danskervejrn, når vi i 1980 skal arran-
gere NM på hjemmebane? Holdmæs-
sigt vandt Sverige naturligvis komforta-
belt med 3.266 points. Norge f ik 2.671 og

r6

Danmark 2.200.

Svenskerne er ikke alene bedst til at
flyve. De bygger - og navnlig overllade-
behandler - deres modeller langt bedre
end danskerne og nordmændene. Den

enlige finne, Sulevi Oinonen, bor og
llyver til hverdag i Sverige og havde
samme gode standard som svenskerne.
Her er i hvert f ald et område, hvor vi alle-
rede i denne vinter kan gøre noget ved
det, når vi skal bygge nye modeller til
næste sæson. En model med et godt ud-

Et par andre eksempler på den meget
beherskede måde at flyve på: lndgangen
til den lodrette krængrorsdrejning er
lige ved at minde om begyndelsen til et
spind, så modellen er tløiel næsten i

stå, før næsen trykkes lodret nedad. Det
samme er tilfældet i top-hatten, hvor
modellen i rygflyvningsstillingen også
f lyves ned i en meget lav hastighed, før
der dykkes. Rulningerne ind i og ud af
manøvrerne laves lige så beherskede,
og i det hele taget er der ingen bratte
overgange eller andre store G-påvirknin-
ger på en tænkt pilot. Det er som om,
man nu lægger betydeligt mere vægt på

reglernes krav om, at f lyvningen -

riii ri,:.

Eneste deltager f ra Finland var den i Sverige bosiddende Sulevi Oinonen, som
sluttede på en tolvteplads med sin smukt byggede Vertigo.

Pl, Deltager lndl. . Finale lali Model Radio Motor Understel

1 BennyKjellgren,S....... 1.164 838

2 Kenneth Holm, S 1.053 735

3 SturePerson,S ......... 1.049 707

4 Dag Henning Paulsen, N. . 941 678

5 LeifJohanson,S........ 897 607

6 ErnstTotland, N.........
7 ToreJemtegaard, N. .. . ..
8 Tore Paulsen, N. . .. . .. ..
9 lverHusum,N ..........

10 BrunoHedegaard, D .....
11 PeterJessen,D..
12 SuleviOinonen,F .......
13 ErikToft, D.....
14 PerAndreasen, D. . .. ....
15 Jesper Meyer, D iunior
16 John Nielsen. D

17 Petter Muren, N

18 JonÅkeNilsson,S.......
junior

iunior

2.002 Curare

1.788 Dirty Birdy

1.756 Curare

1.619 Skarabee 7

1.504 Curare

871 Curare

859 Woodoo

848 SkarabeeT

788 Mach 1

770 Skymaster

736 Skymaster

734 Vertigo

694 Skymaster

683 Curare

641 Compensator

537 Skymaster

513 P.M.3

Morning Star

Simprop

Microprop

Simprop

Futaba

Simprop

Varioprop

Futaba

Futaba

Futaba

Multiplex

Multiplex

Futaba

Logictrol

Bobbe Mars

Multiplex

Logictrol

Futaba

Microprop

Webra Speed

Webra Champion

Webra Speed

OPS

Webra Speed

Webra Speed

OPS

Webra Speed

Webra Champion

OS 60 FSR

Rossi 61

Rossi 61

OS61 VF

Webra

HP Gold Cup

OS 60 FSR

OS 60 FSR

Webra Speed

Goldberg

Goldberg

Goldberg.

MK

Goldberg

Rom-Air

Rom-Air

MK

Rom-Air

Rom-Air

Flom-Air

Rom-Air

Topp-Air

BD Violett

Rom-Air
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En elendig sommer (vejret), som snarest
bør glemmes, vil mange nok f nyse, men
jeg er ganske uenig. Dette nummers
svæve-model-sider har jeg reserveret de
største begivenheder, jeg har fået noget
at vide om, eller selv har været involve-
ret i. Det er langt f ra alt, hvad der er sket.
Hvis nogen mangler omtale af noget
væsentligt, så tralægger jeg mig ethvert
ansvar, da ingen har fortalt mig om det.

Pelleugen iNorge
Trods elendigt vejr i 1977 og '1978 steg
deltagerantallet fra 70 til 71, som kan
deles i 6n dansker, 6n amerikaner, en

halv snes svenskere og resten nord-
mænd fra hele det langstrakte Norge.
Hvem den danske deltager var, har fler-
tallet nok gættet. Den amerikanske var
Dale Willoughby fra lllinois, der nok vil
være bekendt hos læsere af RCM, som
Dale i en årrække har betjent som free
lance skribent. Dale er modelflyvevete-
ran med stort "V", hvis nogen er. I 46 år
har han været aktiv, og i en stor del af
dem har han været en af de ledende
kræfter i AMA (den amerikanske model-
flyveorganisation). Det var interessant
at møde Dale, og jeg kunne nyde det lidt
mere end flertallet, da han og ieg kørte
sammen de 800 km tilbage til Danmark,
hvor han leiede bil til sin fortsatte rejse
til VM i Belgien. Herunder aftalte ieg
med Dale, at han med mellemrum holder
RC-i's læsere orienterede om væsent-
lige ting på den anden side af dammen,
og det samarbejde tror jeg faktisk, at vi

alle har lov at stille store forventninger
ti l.

I øvrigt var Pelleugens vejr gansKe hæ-
derligt, selv om det selvfølgelig skif tede
lidt. Der blev flølet en mængde, og alle
vejrets muligheder blev udnyttet til for
skellige aktiviteter. Måske endda godt
og vel, for slældent har man set mere
druknede mus end Sten Steinbakk lra
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Bodø og hans kontrollanter, da de for-
sinket indfandt sig til frokost på Pelle-
stova efter en vellykket 4 timers LSF
prøve pA skrænten, de 3 sidste i regn-
vejr! Fire planlagte konkurrencer blev
alle afviklet under rimelige vejrforhold.
Det var en almindelig skræntkonkurren-
ce efter de internationale regler, en ,15
minutter LSF præcision« (simplificeret
Termik-Poker), en »RCS-distance« eller
på dansk Cross Country Race og ende-
lig "Hafjell-Cup", der er et specielt pro.
gram for ,Gross-seglere«, som det vist
hedder overalt i verden.
Hafjell-Cup programmet for disse skøn-
ne fugle på 4-5 meter spændvidde er en
flerårig tradition på Pellestova og er
navngivet efter bjerget, der er ansvarlig
for opdriften. Alt tags sin tid, og i år var

lke alt et stotseiltly i Norge. Her ses yng-

ste medlem af Pelleuge- leircheflamili-
en, Trond Stensbøl med DANDY og mini
Sanwa 2-kanalsender. Kun lrekven-
sv i m pl e n i nd i ke rer stør re I sen.

Dale Willoughby på Haliell med "Bird ot
Time". Lad ikke de bedagede linier be-

drage. Bag dem skiuler sig en hot kon-
kurrencemodel, som Sleve Work, også
USA, tløj sig i den bedste trediedel med
ved VM. Til vintervil den kunne skaffes
som byggesæt.

faktisk første gang det blev bevist, at de
store kan bruges til noget, som de
»små« 3-metere ikke kan.
I løbet af vinteren vil jeg vende tilbage til
Hafjell-Cup og navnlig de store fugle,
der i Norge har fået navnet »Storseilf ly".
Og skal vi så ikke være enige om i frem-
tiden at sige ,Storsvævereu? Vi har dog
det danske sprog for at bruge det.

Venskabskampen
mellem FAG i Kaltenkirchen og RC-unio-
nen blev allerede omtalt kort i sidste
nummer. Egentlig er det forkert af om-
tale stævnet her, for det var jo lige så
meget kunstflyvning med motormodel-
ler. Men ieg har bemærket, at f lere mo-

torpiloter læser svæve-siderne (hvorfor
mon?), så det går nok. Men jeg må korri-
gere en fejl i RC-i nr.59, hvor der stod, at
RC-unionen's kunstflyvningshold vandt
stort, Det rigtige er lige modsat, de tabte
knebent, og hvor meget kan læses på re-

sultatsiderne. Der blev f løiet det tyske E-

program, hvilket naturligvis ikke favo-
riserede vort mandskab. Til gengæld var
vifavoriserede på svæve-siden, hvor der
blev flølet det nordiske program, hvilket
vennerne i Slesvig-Holsten også var
særdeles tilfredse med. De havde få
uger forinden f løjet en FAI-konkurrence
og var ikke i tvivl om, hvad de foretrak.
Vi var noget til grin, da det kun lykkedes
at skaffe 2 mand til det aftalte s-mands
svævehold. Men alt tager sin tid, og det
bliver vel bedre næste år, når det sker i

Danmark. Hvem der var mest til grin: De

få danske deltagere? eller de mange,
der ikke meldte sig? Deltagerne var ikke
i tvivl. De havde en vidunderlig weekend
trods det barske vejr. Som navnet anty-
der er der tale om noget meget mindre
høitideligt end internationale mester-
skaber, og vennerne i FAG sparede in-
gen anstrengelser for at vi skulle føle os
velkomne. Mildt sagtl Og regnen hørte
(næsten) op lørdag aften, mens et
ukendt antal hundrede pølser blev lunet
på den største grill, jeg nogen sinde har
set.
Stævnet var i øvrigt indregistreret som
en af de mange kulturelle begivenheder
under festugen i anledning af Kalten-
kirchen's 678 års byjubilæum. (678 år?
Nej, det er ikke sætternissen. For 3 år si-
den blev jubilæet så succesrigt, at man
besluttede at jubilere hvert år).
I øvrigt mener jeg, at vi her står ved en

god id6, som nok kunne følges lidt mere
også i Danmark. Selv om der er Syfest
eller lignende, hører modelf lyvning
hjemme på modelflyvepladsen og egner
sig dårligt til pauseklovneri på markeds'
pladsen. Det giver pænere, mere varie'
ret og sikrere f lyvning i dag. Og dermed
kan vi også gwe el arbejde for på læn-
gere sigt at sikre vor kære f lyveplads.
Side 82 og 83 i informationsbogen
,Stadt Kaltenkirchenn for tilflyttere er
afsat til modelflyveklubben, dens flyve-
plads, historie og aktiviteter i dag. Samt
et billede af et udsnit af medlemmerne
med materiel. Er det ikke langsigtet f ly-

veplads-bevaringspolitik? De kioner,
som nogle danske piloter tiener på mar-
kedspladsen, kan meget vel senere vise

sig i forhold hertil at blive dyrtkøbte Ju-
das-penge. Det var hårde ord, som ieg er
villig til at forsvare, indtil nogen overbe'
viser mig om noget andet. Måske er det
samtidig et emne til et af vinterens klub-
møder. Tilbage til stævnet, i hvert fald
afslutningen, der også var festlig, ikke
blot f ordi ieg holdt min første takketale
på tysk og måtte have kvalificeret ind-
født hiælp til bøjning af et par verber.
FAG skænkede en overdådig utraditio-
nel vandrepræmie for holdsejren, og

den pryder nu klubhusets væg til næste
år (ja, sømmet var slået i på f orhånd). Og

ved siden a{ hænger RC-unionens gave i

anledning af klubbens 30 års iubilæum,
en platte med Danmark og Slesvig-Hol-
sten som middelsvært fortegnet middel-
alder søkort-motiv. Desuden var der me-
get flotte individuelle præmier, som vi

hjemførte nøjagtigt halvdelen af.
Mange nye venskabsbånd blev knytiet.
På det mere materielle plan bemærke-
des også, at Peter Jessen drog hjem
med et par pontoner konstrueret af Mi
chael Kroegel, der bl.a. er tysk kunst'
flyvningsmester med søfly. Og vores
dommerformand Hobert Jessen f ik også
udvekslet erfaringer med sine kolleger i

Slesvig-Holsten ved samtaler og aktiv
indsats.

Nordisk mesterskab skrænt
,Man - og det vil i første række sige
Norge - har gennem flere år kæmqet
tor at få arrangeret Nordiske rnester§ka'
ber også med radiostyrede svævemo-
deller. Den årlige Nordiske Modelflyve'
konlerence har dog hidtil sagt nei til at
godkende svævemodelklasserne, idet
man har henvist til, at denne gren endnu
ikke havde tilstrækkelig konkurrenceud'
bredelse i alle fire lande." Citat slut.
Ovennævnte er klippet f ra RC-i nr.24, ja-

nuar 1972. Man havde dengang end ikke
fantasi til at forestille sig, at Norden be-

står af 5 lande, og der er næppe grund til
tvivl om, at det glemte land var lsland,
som i år arrangerede for første gang og
deltog for fjerde år i træk. Det var den

første internationale konkurrence no-

gen sinde i lsland, ikke blot for model-
flyvning, men al luftsport overhovedet.
Desværre blev det ligesom i 1972 kun til
3 deltagende lande. At Finland ikke fly'
ver på skrænt er en kendt sag, men de
gæve nordmænd måtte vi også savne.
Og dog, Royce Morgan fra Drammen,
var på ferie hos islandske skræntflyve'
venner, og en enig jury tillod ham at f ly'
ve med uden lor mesterskabet. Og

Royce, der aldrig har haft landsholds'
ambitioner, var glad for sin sidsteplads.
Konkurrencen var usædvanlig vellykket.
Pertekt arbefde tra arrangørerne - det
hele klappede bare. Og så fløi vi i 5-9 m/s

vind lidt skråt på Hvolsfjall ved Hella,
100 km øst for Reykjavik. Hvolsfjall er

bare en skrænt, som ingen andre nordi-

ske lande kan vise magen til. 8 runder
satte juryen som maximum. Det er 3

mere end nogen sinde tør, og de blev
nået på førstedagen trods vindstille og

nerver om morgenen. Nerverne og vente-

tiden forsøgte Royce Morgan at kontrol-
lere for os alle ved lidt opvisning med

sin elektro-svæver.
Vort hold bestod at Kai Henning Niel-

sen, Nuserne, Philipp Embotg Jensen,
Thy RC, samt jeg selv, og vor luniordel'
tager var Peter Frank, Århus Mf k. Og det
var nok stort set de, der havde lyst på

forhånd stillet overlor de økonomiske
realiteter, der er forbundet med en ls-

landsreise. Men når de har fortalt deres
oplevelser videre, så er der nok nogle,

der satser lidt hårdere i udtagelseskon-
kurrencerne op til næste lslandstur. I

Sverige blev der kæmpet bravt om den
sidste plads på landsholdet indtil sidste
udtagelsesstævne, og det var ikke fordi
Sveriges Modellflyg F6rbund var mere

spendabel end RC-unionen, for også de

Spydlandinger er ikke kønne - men
spydstarter... Her hjælpes Kaj Henning
Nielsen på vej til sin tredie nordiske titel
al Preben Nørholm.

måtte betale rejse og udlejningsvogn
selv. Men det er næppe gættet meget
forkert, hvis vi her rører ved årsagen til
nordmændenes fravær. lkke uventet
blev det en hård kamp mellem Sverige
og Danmark, som det har været de sene-
ste år. Holdsejren måtte vi afgive kne-
bent, men det var en trøst, at Kaj Hen-
ning i ottende og sidste runde fik sig
klemt op på førstepladsen foran sidste
års mester Jan Karlsson Også Peter
Frank var til tider i vanskeligheder mod
sin svenske juniorrival Staffan Kuuse.
Se resultaterne på resu ltatsiderne.
De fine forhold gjorde, at der blev fløjet
meget hurtigt; hurtigere end det nogen

-*§dente

I

t

I

Aktivitet i den svenske leir. Alt skal kontrolleres en ekstra gang. I lorgrunden John
Knutsen og bagved Jan Kalsson.
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sinde er set før. Og det var utroligt
spændende og jævnbyrdigt. Jævnbyr-
digheden i toppen gør det lidt vanskeligt
at læse i resultaterne, at også lsland
har skræntf lyvningspiloter, der vil
kunne blande sig i toppen ved f.eks. et
dansk stævne. Rundesejrene blev pænt
fordelt:4 til Danmark, 3 til Sverige og 1

til lsland. Alle danske deltagere vandt
mindst 6n runde. Det er bemærkelses-
værdigt, at Jan Karlsson kunne blive nr.

to uden at vinde en eneste runde. Det
vidner om meget stabil og sikker flyv-
ning uden chancebetonet satsning, og

det var netop, hvad vi så den forsva-
rende mester præstere. I det hele taget
virkede det svenske hold mere sikkert
end det danske, mens vi så til gengæld
havde lidt held. To på vort hold havde re-

servemodel med, den tredie ikke. De to
første havarerede af forskellige årsager
en model hver. En lidt anderledes forde-
ling o0...
Hvad nu hvis nordmændene havde blan-
det sig? Som allerede nævnt var der
også skræntkonkurrence på Pellestova,
og vinden var her stort set den samme.
Her vandt jeg over hele det norske '1978-

landshold og øvrige norske deltagere 3
uger tør Nordisk mesterskab, og det er
vel en ret bekvem ting at vide, når det
skal vurderes, om Kaj Henning stadig ef-
ter sin tredie Nordiske titel er Nordens
hurtigste skræntpilot. Det er hermed
vedtaget.
Ved afslutningsbanketten overrakte As-
bjdrn Magnusson - præsident for Flug-
malafelag lslands - de usædvanlige
præmier. De bestod al små svævefly af
sølv monteret på en symbolsk skrænt af
træ med graveret sølvplade på foden,
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meget smukt og alt sammen hjemmela-
vel al Hdrdur Hjalmarsson, en af de is-

landske deltagere. Og vandrepokalerne
for hhv. individuel- og holdmesterskab
byttede land. Nu er man ikke på lsland
hver dag, så de oversøiske deltagere
kombinerede turen med ture på egen
hånd til de helt unike turistattraktioner
som Hekla, Geysir, GullJos og Thingvel-
lir, og de, der stadig havde et par dage,
fik smagt på den aldeles umådeholdne
islandske gæstfrihed.

'79 lnternational
LSF Tournament
LSF's store opgør i Chicago kan synes
uinteressant alene fordi ingen danskere
deltog og næppe mange europærere i

det hele taget. Og dog er det en mile-
pæ|. Denne - ved siden af VM - årets
verdensbegivenhed var nemlig den før-
ste høistartkonkurrence uden for Eu-
ropa, som er afviklet efter de nordiske
regler. Og reglerne debuterede med 122
deltagere, som ved talløse konkurrencer
sidste år kvalificerede sig til her at
kunne blande sig med fløden af hoved-
sagelig amerikansk RC svævellyvning.
Hvordan klarede reglerne sig så? Suc-
ces eller f iasko?
,Fiåskon, siger Go/'don Pearsson, præ-

sidenten for League of Silent Flight i sin
rapport til RC-i. »Vi - os det vil sige
LSF'S bestyrelse - er stadig entusia-
ster, men vi fik dem ikke gennemprøvet
ordentligt før verdens største internatio-
nale konkurrence. Vi kørte hastigheds-
opgaven på kun 6n bane, og det, kan vi
jo godt se bagefter, er aldeles håbløst
med så mange deltageren.
Man forstår, at deltagerne blev lidt utål-
modige, for en hastighedsrunde tog 4-5

timer! Men bortset fra det, gik det fint.
Bedste hastighedspræstation var 32

sek. Det tog os et par år at komme ned
på tider, som amerikanerne klarer første
gang. Eks-verdensmesteren Skip Miller
fra Denver, som også var bedste ameri-
kaner ved VM i år, blev ny LSF cham-
pion, hvilket næppe overrasker, og Gor-
don Pearsson meddeler stolt videre, at
han selv vandt den specielle skala

klasse med sin ASW-17. Dette til trods
for, at hans bedste hastighedsflyvning
var 1 min. og 17 sek. ,Jeg følte mit skæg
gro langt, mens jeg tløi 4x 150 meter-ba-
nen«, tilføjer Gordon med sædvanlig
sans for humor og spontanitet, som sy-
nes at præge RC svæveflyvningen over-
there.
Vore reglers debut blev således ikke no-
gen ubetinget succes, men vi må be-
dømme det positivt, at et trecifret anta!
erfarne konkurrencepiloter er vendt
hjem til Californien, Florida, Canada
m.v. med nordisk inspiration, og de vil
naturligvis vide at vurdere de kvaliteter,
som vi påstår at have bygget ind i pro-
grammet, trods de erkendte fejl, LSF
konkurrencens organisatorer præste-
rede denne gang. Og så sender Gordon
naturligvis en hilsen til alle LSF med-
lemmer i Danmark (er hermed over-
bragt), ønsker vor nye koordinator Peter
Frank held i sit lob og takker Dan Mos-
gaard tor 4 års veludført tjeneste.

Nordisk Mesterskab højstart
iFinland
"Dansk totalsejrn beretter en tilfreds
holdleder Peter Bech, og han har grund
til at være tilfreds, for hans hold Peler
Frank, Århus Mfk. samt Knud Hammq
ken og Gunnar Bryde, begge SMSK be-
satte de tre første pladser i nævnte ræk-
kefølge. lkke nok med det. Vor junior
Henrik Hvidtlelt, NFK, blev juniorrne-
ster, og havde han deltaget på det
egentlige hold, var han blevet nummer
fire, og havde da ligeledes slået samt-
lige deltagere fra øvrige lande. »Næste
gang bliver det en delt førsteplads", var
holdlederens råd efter konkurrencen, og
næste gang er næste år i Norge. Apro-
pos Norge, så manglede både nord-
mændene og islændingene af hidtil
uoplyste årsager her i Finlands skønne-
ste hjørne, Kauhava nær Polarcirklen
ved den Botniske Bugt. Det blev altså
endnu et tre-lands mesterskab. lgen må
vi så se lidt på vort seneste opgør med
Norge, og ved VM en måned tidligere
slog vi jo dem med en tydelig margin, så
noget tyder på, at vi er bedst.
Peter Frank har altså i år 2 nordiske tit.
ler, og i højstart er det ikke iuniortitlen.
Det er dog ikke første gang en pilot med
junior-alder bliver Nordisk Mester. Vi
skal blot tilbage lil 1977, hvor Per
Jensen gjorde det samme. Men 2 nordi-
ske titler, det er aldrig sket før. Vejret
var fint sommervejr med kun svag ter-
mik. Peter Frank f løj en ny variant af sin
hjemmelavede Corona serie med 2,8 me-
ter spændvidde og Eppler 193 profil.
SMSK'erne lløi de snart velkendte
Unica'er, mens Henrik Hvidtfelt fløj en
Epsilon med E-193 i roden og E-374 i tip-
pen og 2,8 meter spændvidde.

Fortsættes side 26

Ole Wendelboe

Efter indbydelse fra den norske RC-klub
CORYUS tik John Wilsfeld samlet et
hold af danske skalapiloter og -dom-

mere til det årligt tilbagevendende Ska-
latreff, som i år skulle løbe af stabelen
den 18. og 19. august. Turen startede fra
København fredag formiddag, og vi nåe-

de sent fredag aften frem til Rakkestad i

Norge efter ca. 8 timers kørsel. Vi blev
her budt velkommen af en af aruangwe?
ne, Per Aasvesta4 hvorefter vi blev ind-
kvarteret hos nogle rare værter i byen.
lnden vi gik til ro, tik vi sludret lidt om
forholdene på flyvepladsen. Vi fik at
vide, at pladsen kun var 10-15 meter
bred, men at den til gengæld var 110 me-

ter lang. Disse f orhold var jo ikke de bed-
ste, men vi håbede, at vinden ville stå os
bi. Men piben f ik en anden lyd, da vi lør-

dag morgen kl. 8 mødte op på pladsen.
Vinden var f risk, og den stod på tværs af
banen. Det dæmpede humøret en tand,
men da vi havde fået pakket ud og havde
set lidt på de andres modeller, kunne vi

konstatere, at hvis vi ikke fik for store
uheld, så skulle det være muligt at nå en
placering i den bedste halvdel. Der var
tilmeldi 29 deltagere, og det er jo flot,
set med danske øjne. Der var omtrent
lige mange fra Norge og Sverige, og så
altså to fra Danmark.

i Rakkestad, Norge

Lørdagens f lyvninger
Efter den statiske bedømmelse steg hu-
møret dog en tand, idet lvar lå som nr. 3
og John som nr. 7. Herefter startede
flyvningerne i fint solskin, men desvær-
re med lidt sidevind. lvars første flyv-
ning var ikke det bedste, han har præ-
steret. Han var knuget af nerver, og det
tog os andre nogen tid at rette ham ud
igen efter endt flyvning. John var ved
bedre mod, da han skulle starte, men
hans barometer faldt en tand, da han i

starten var tvunget til at hive f lyet i luf-
ten, inden det havde rigtig flyvefart. Det
resulterede i et stall, modellen gik i jor-
den og fik bukket understellet. Det lyk-
kedes dog at få det rettet i en fart og
komme af sted igen, selv om første dags
flyvetid kun var I minutter. John havde
en del problemer med trimmet under
flyvningen. Det viste sig senere, at mo-
torfundamentet var blevet bukket under
styrtet, så der var lidt reparationsar-
bejde før søndagens flyvning.
Jeg synes, at John lavede en flot flyv-
ning, men desværre diskede dommerne
hele f lyvningen, da modellen havde væ-
ret bag dommerlinien, så det gav et f lot
nul.
Lørdag aften havde den arrangerende
klub lavet en ,hyggekveld", hvor der blev

Skalatreff-79

Peter Frank varmer f ingrene i ready-boxen. Vel bragte vi f int sommerveir med os til
lsland, men det ændrer ikke det faktum, at vi bef inder os på 64" N og i udkanten al
Go ll st rø m m e n s rækkev idd e.

Olticiats i arbeide på Hvolsf iall. For at klare arrangementet havde Flugmalalelag ls-

tands lånt mange lutlscale svæve- og motorf lyvepiloter. De blev grebet al konkurren'
cestemningen og talte om inspirction til og mulighederne lor internationale konkur-
rencer også i andre grene af f lyvesporten. Billederne f ra NM i lsland skyldes Einar

Pall Einarsson, Thytur Modelf lyveklub i Reykiavik.

Det danske hold i Rakkestad. Fra venstre Jørgen Holsøe, f lyvedommer, John Wils-
feld, KFK, pilot, Ove Alexandersen, skaladommer, Ole Wendelboe, mekaniker samt
lvar Nobel, Den røde Baron, pilot.
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vist film fra sidste års Skalatreff samt
fra Skala-VM i England i 1978. Herefter
var ordet frit. lvar havde taget sin guitar
med, og mellem vittighederne under-
holdt han med svenske folkeviser og

fællessang.

Algørelsen om søndagen
Søndag skulle flyvningerne starte kl. 12

(i nabobyen Lillestrbm varede kirketiden
søndagen efter til kl. 13. red. bem.), men
vi tog tidligt på pladsen for at træne lidt.
Vinden var blevet lidt bedre, men nu

hang der nogle truende skyer over plad-

sen. Denne gang begyndte man start-
rækkefølgen bagfra, men med start-
numrene 15 og 17 lå vore deltagere fort-
sat lunt midt i feltet, så vi ligesom om
lørdagen havde god tid til at se, hvordan
de andre klarede torholdene. Kl. ca. 14

skulle John starte. Vinden var stilnet af,
så vi var ivrige efter al komme i gang,

men vi blev kaldt tilbage til fordel for
nogle store f ly, bl.a. en SAAB Safir, som
lavede et lille kunstflyvningsprogram.
Så blev vi kaldt frem igen, men som vi

stod der, brød helvede løs. Det blæste
op, og regnen styrtede ned, så vi i hast
måtte have flyene ind i bilerne og selv
krybe i ly. Efter at bygen var trukket
over, var det totalt vindstille, og John
gjorde klar til at gå i luften. Han gen-

nemlørte sit program til ug med kryds
og slange og blev belønnet ved efter
flyvningen at ligge på førstepladsen, så
humøret i den danske lejr var højt. Så

var det lvars tur, og han f løi også op til
sit bedste; det eneste der svipsede, var
en skønhedsfell i landingen. Flyvningen
gav stævnets højeste pointstal, så vi var

io helt vilde, da lvar så lå som nr. 1 og

John som nr.2 - men der var kun 1,6

points ned til nr. 3, som endnu ikke
havde fløiet. Det var M. Carlson f ra Sve-

rige, som efter førstedagen lå som nr. 1,

så vi var spændte på, om han kunne røre

os. Herudover manglede også E. Lund,
Norge, som var bedst i den statiske be-
dømmelse samt K.-Å. Elolsson, Sverige,
som har vundet Barkaby de sidste 5 år
og også vandt i Rakkestad i 1978. Disse
tre kunne true den danske føring, så vi
havde stadig nerver på.

Dansk sejr
lngen af dem kunne imidlertid forbedre
deres resultater f ra om lørdagen, og da
det kun er den bedste flyvning - sam-
men med den statiske bedømmelse -
som tæller, kunne vi konstatere en ube-
tinget dansk seir med vore to eneste del-
tagere på første og andenpladsen. Del
kunne jo ikke være bedre.

E. Lund, Norge, med DHC-2 Beaver.

Tænk sikkerhed!
Flyv aldrig over eller direk'
te imod tilskuere. Det gæl'
der også, når tilskuerne
kun består af »os selv.«
Ved mindste tegir På teil
skal gassen tages fra, og
der skal landes.

K.-4. Elofsson, Sverige, i lærd med at
starte motoren på sin SAAB MFI 17.

M. Carlsson, Sverige med Pf alz DX 11.

T.v. lvar Nobel med Hanriot og John
Wi lsteld med Kawani sh i.

T. Aas, Norge, har lundet en praktisk
måde at bære sin Bleriot Xl på.

Før præmieoverrækkelsen demonstre-
rede M. Carlsson og T. Ldberg, Sverige,
kampf lyvning med deres f lotte modeller
af Pfalz DX 11 og DeHavilland DH 2.

Sluttelig en tak til vore norske venner f or
et godt arrangement og en hel formida-
bel gæstfrihed. Vi glæder os meget til
gensynet næste år. Og så håber jeg, at
denne artikel har givet f lere blod på tan-
den, så vi bliver lidt f lere danskere i Rak-

kestad i 1980.

Filskov Airrace

Ved redaktionens slutning har vi ikke f ået rapport f ra FILSKOV
AIR RACE, som fandt sted den 26. august på Filskov Kros
flyveplads med Nuserne som arrangører. Men vi har fået bille-
der. Øverst til venstre ses en se/vkonstruktion tilhørende Kaj
Henning Nielsen, Nuserne. Som man vil se, er det en miniud-
gave af en kunstllyvningsmodel. Modellen til høire er en Dara
Cat, hvis ejer er Hans Lorentzen, Viborg Modelf lyveklub. Disse
modeller blev præmierede som slævnets f lotteste lly. Til ven-

stre herfor har vi den model, hvormed Ole Mortensen tra Nu-

serne vandt selve pylonkonkurrencen, nemlig en modiliceret
Cassul.

BUD NOSENS

KÆMPE
SKALAMODELLER

Pipet Cub

PB'SI/STE
P|PERCUB,274cm,4,7 k9.......... kr. 1.285,-

ctTABRtA,2T4cm ........ kr. 995,-

AEBONCA,274cm,4,5kg .......... kr. 995,'

GERE SPOBT, 244 cm . . . . . . . . . . . . . . kr. '1.175,-

Mr.MULLIGAN,2T4cm ............ kr. 1.295,-

P51 MUSTANG, 263 cm . . . kr. 1.585,-

Micrcn 10 ccm,2-takt, 4 cYl.' 1 HK

DAMO . kr.2.600,'
MICRON,2cyl. .. kr. 1.790,-

MICRON,4cyl... kr.3.255,'
På grund af gunstig imPort har vi

sænket vore Priser.

SKANDINAVISK
MODELFLYCENTER
Kystvej 9,
9900 Frederikshavn
Telf. (08) 42 37 97
... aften også (08) 46 40 26

Damo 22 ccm, 1-ta*1, 2 cyl., 1 H K

ACOMSRCANLÆG
2 kanaler m.2 servo, modtager batte-

ffi"il' :llti TTlo, *un 678.-
Stort udvslg i tilbohr. - marsol
al gntL råd og velledning af fag-
mand hor

Dallcilepscrt
leg og hobby

ffiw.,rota§.te,,''[
El4tEtNGi EfCXI-8tsrE51
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Efter hvad vi erfarer, har det en del ste-
der givet anledning til debat, at to tyske
piloter kunne få lov til at deltage i vore
danmarksmesterskaber, mens de dan'
ske piloter møjsommeligt må kvalif icere
sig for at få lov til at være med. RC'infor-
mation har således fået et par henven-

delser om forholdet, bl.a. et brev fra
Knud Aage Hansen, Odense Modelf lyve-

klub, som skriver, at klubben ikke vil kri-

tisere sagen, idet man formoder, at der
er en fornuftig forklaring på den. Denne
forklaring vil man imidlertid gerne kun-
ne læse ivort medlemsblad. Og vi vil na-

turligvis gerne give den ef terlyste f orkla-
ring, men først må vi springe lidt tilbage
itiden.

Stylingsgruppens målsætning
I vinteren 1976177 blev det organisatori-
ske arbejde med kunstflyvningen over-
draget til en særlig kunstflyvningssty'
ringsgruppe på tre medlemmer. På det
tidspunkt stod det endog saerdeles
ringe til med dansk kunstflyvning. A-

klassen bestod af ganske få piloter. B-

klassen fløj et latterligt let program,

hvorfor den ikke kunne påkalde sig no'
gen interesse. Og dommere var noget,

som man fandt og overtalte under brie-

fingen. Styringsgruppen satte sig straks
det må|, at Danmark i løbet af en Pe-

riode på 5-10 år skulle blive et land, som

kunne hævde sig tilf redsstillende i inter'
national kunstflyvning og have mulig-
hed for at fostre en verdensmester. Før'
ste skridt på vejen måtte være at øge

antallet af piloter, og det gjorde man ved

at konstruere en attraktiv B-klasse, hvor

man kunne skabe en ny generation af
konkurrencepiloter, som man siden reg'
nede med at sluse op i A-klassen. Denne
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del af opgaven er godt på vej til at være
løst, og den vil være g.lort færdig i 1980.

Samtidig er man godt på vej til at få løst

dommerproblematikken, idet vi nu har

en tilfredsstillende stab af dommere
med en grunduddannelse at arbejde vi-

dere med. Men det er ikke nok at have

bredde i dansk kunstflyvning. Ud af
denne bredde skulle gerne komme en

top, det kan hævde sig over for udlan-
det. Og det, som vi har brug for netoP
nu, hvis vi skal skabe denne top, er al

den internationale påvirkning, som vi på

nogen måde kan få. Som et led i bestræ-
belserne har styringsgruppen derfor be-

sluttet at indbyde nogle få dygtige pilo-

ter f ra vore nabolande til vort DM. I år in-

viterede man således Kenneth Holm fra
Sverige og Michael Kroeger fra Tysk-

land, begge folk som vi nok skulle kunne
lære noget af. Desværre måtte Kenneth
melde afbud, men Michael kom. Og han

fik følgeskab af en klubkammerat, som

ikke var indbudt, og derfor vil styrings'
gruppen fremtidig præcisere, at der er

tale om personlige indbydelser.
Det er klart, at udenlandsk deltagelse i

et DM godt kan gå ud over millimeterret-
færdigheden, bl.a. ved præmiefordelin'
gen. Men styringsgruppen har altså
valgt at prioritere udviklingsarbeidet hø-

iest - og at betale prisen herfor. Her'
med være ikke sagt, at man ikke er åben

overfor gode forslag til en præmieforde'
ling. Det system, man brugte ved DM i

år, adskiller sig i øvrigt ikke fra det, som

man nu i nogle år har brugt, når iYder
deltager i sjællandsmesterskabet og

omvendt! Ordningen er for resten til
dels gensidig, idet styringsgruppen har

en aftale med Sverige om, at vi også kan

sende nogle få deltagere til de svenske

Det danske landshold fotograferet på

Kjeller Flyplass i Norge. Fra venstre Jes-
per Meyer, Erik Toft, Bruno Hedegaard,
Per Andrcasen, John Nielsen og Peter
Jessen. Selv om billedet blev taget på

1/250-del sek., havde holdleder Aksel E.

Mortensen i torgrunden ik4e tid til at
vente og er allerede på vei væk.

mesterskaber for at læIe noget. Des-

værre falder de svenske og de danske
mesterskaber olte på samme dato, men
i 1978 havde vi dog 6n mand med i Sve-

rige, nemlig Bent Hansen, som vist nok
blev nr. 7.

Program C-princippet
Som bekendt f lyves A-klassen med nog-
le indledende f lyvninger med obligatori-
ske programmer, hvorefter de bedste
deltagere går videre til en finale, hvor
der flyves et program, som piloterne
selv sammensætter efter visse regler. I

december 1978 anbefalede FAI imidler-
tid, at man ved mindre konkurrencer lod
alle deltagere flyve samtlige flyvninger
efter finaleprincippet, også kaldet pro-
gram C. Og denne anbefaling har med-
løtt, al man nu i de f leste europæiske
lande - heriblandt Sverige - udeluk-
kende flyver program C. Også Grænse-
cuppen blev i år fløjet efter dette prin-

cip, og det gik ganske udmaerket, selv
om der var en del nye og urutinerede pi-

loter med. Som følge heraf har Sverige
foreslået, at man også ved Nordisk Me-

sterskab fremover bruger program C, og

dette blev vedtaget på et møde, der blev
af holdt i forbindelse med dette års NM i

LillestrOm.

1980-sæsonen
Styringsgruppen har gennem nogen tid
syslet med planer om en ny indbyrdes
status mellem vore to kunstflyvnings-
klasser - stadig med det formål at
fremme den tidligere omtalte målsæt-
ning. Vedtagelsen om at f lyve efter pro-
gram C-princippet ved lremtidige Nordi-
ske Mesterskaber har gjort planerne
yderligere realistiske, og vi har derf or af-
talt med gruppeformanden, Bruno He-

degaad, at vi her skal omtale sagen -
som altså endnu ikke er endeligt af giort

- således at piloterne har mulighed for
at lremkomme med deres eventuelle
kommentarer over f or styringsgruppen.
Mange deltagere i vore konkurrencer og

et stort antal årlige konkurrencer er to
faktorer, som begge vil medvirke til at
udvikle dansk kunstflyvning. Desværre
harmonerer de ikke godt sammen, for
hvis deltagerantallene øges i forhold til
dette års, så skal vi bruge minimum to
hele dage til at afvikle en konkurrence.
Og det medtører, at de fleste deltagere
må tage hjemmefra allerede fredag med
alle de vanskeligheder som det medfø-
rer: Fri fra arbe.jde, en ekstra overnal-
ning ude o.s.v. Så vil det hele blive end-
nu dyrere for deltagerne. Og det vil gå
ud over deltagelsen. Derfor forestiller
styringsgruppen sig, at vore landsdæk-
kende konkurrencer fra 1980 kun skal
omfatte A-klassen - men vel at mærke
en A-klasse, som udvides til f. eks. 25 pi-

loter. Da alle jo næppe kommer hver
gang, så kan vi vente med at starte kon-
kurrencerne til lørdag middag og derved
gøre dem billigere at deltage i. Det vil
sige, at A-klassen altså skal udvides
med en halv snes piloter, og det skulle
heller ikke blive noget problem, hvis vi

samtidig går over til at anvende pro"

gram C. For her udvælger hver pilot jo
som nævnt selv sine manøvrer, og nye
piloter har jo lov at vælge de nemme ma-

nøvrer. Ja, i virkeligheden har man jo
mulighed for at sammensætte et pro-
gram, der er nemmere end det nuvæ-
rende B-klasse program. For at undgå,
at samtlige B-klassepiloter bliver begej-
strede for tanken og rykker op, så må
man nøjes med at tilbyde f.eks. de 10

bedste B-piloter oprykning. Og så samti-
dig vedtage en eller anden opryknings-
ordning fremover. Desuden må der na-
turligvis også kobles en eller anden
form for nedrykning på systemet, for el-
lers kan der jo ikke skaffes plads til
f remtidens oprykkere.
Jamen, vil man sige, kan f.eks. 10 nye A-
piloter begå sig mellem de gamle gar-
vede. Og hertil er svaret ubetinget JA. Er
man i tvivl, så se blot på, hvordan dette
års oprykkere har klaret sig. De ligger
bestemt ikke nederst på resuitatlisterne

- og en af dem gik direkte hen og blev
dansk mester!

Om B-klassen forestiller man sig, at den
fremover anvendes lil regionale konkur-
rencer, således at der bl.a. arrangeres
særskilte jyske- og sjællandske mester-
skaber for denne klasse. Og på en
måde, så B-piloterne altså kommer til at
kæmpe om retten til at rykke op i A-klas-
sen.
Som før fremhævet, så har styrings-
gruppen på nuværende tidspunkt ikke
lagt sig fast på en løsning, men afgørel-

sen vil blive truffet i den nærmeste frem-
tid. Har du tilknytning til kunstf lyvnin-
gen som pilot, dommer, stævnearrangør
eller på anden måde, så er dine kom-
mentarer velkomne. Ring til Bruno He-

degaard, (06) 9807 45, Leit Widendorg,
(03) 609569 eller Robert Jessen, (05)

15 19 43.

Forslag til FAI
Sverige, Norge, Finland og Danmark er
blevet enige om at indgive enslydende
forslag om ændringer i de internationa-
le kunstf lyvningsregler til behandling på

FAI's modelflyve-plenarforsamling, der
afholdes i Paris i slutningen af novem-
ber. Forslaget går ud på at gøre program
C-princippet tilden formelle regel - alt-
så at rette reglerne ind efter de faktiske
forhold med kun 6n samlet manøvrefor-
tegnelse, hvorf ra hver pilot selv kan væl-
ge sine 12 manøvrer. Kun tolv manøv-
rer? Ja, for man foreslår samtidig, at
start og landing ikke betragtes som ma-
nøvrer og derfor ikke bedømmes. Og det
gør man ud fra en forudsætning, at det
at starte og at lande ikke er kunstflyv-
ning, men derimod noget rent praktisk,
som er nødvendigt for at få modellen op
i luften og ned igen. Endelig foreslår
man nogle mindre justeringer i nogle af
K-tallene, så disse i højere grad kommer
til at svare til manøvrernes faktiske
sværhedsgrad.
Der vil selvsagt være mest spænding
om, hvorvidt det lykkes at få afskaffet
starl og landing som manøvrer og der-

ved komme på linie med full-scale og
Las Vegas kunstflyvning. Lykkes det, vil
det samtidig indebære nye udviklings-
muligheder for vore modeller. For i så
fald vil næsehjulet formentlig være no-
get, som hører lortiden til. Enhver rutine-
ret kunstflyvningspilot kan starte og

lande med en tohjulsmodel, hvis der ik-

ke skal foretages bedømmelse. Så hvor-
for leve med et (optrækkeligt) næsehjul
med alle de ulemper, det medfører. Kan
vi slippe for det, slipper vi for et stort hul
i bunden af kroppen. Vi kan tå brænd-
stoftanken ned, hvor den bør være. Vi
får nemmere ved at indbygge en lyd-
dæmper i kroppen. Vi kan anbringe al
understelsmekanik - lufttank, ventil og

servo - i vingen, så vi kun behøver sam-
le et servostik, når vi gør modellen klar.
Og vi får bedre plads i kroppen til de
komponenter, der skal være her, eller vi

kan udnytte pladsbesparelsen til at gøre
kroppen slankere.
Og, ærlig talt - ville det ikke være for-
friskende med nogle nye eller stærkt
modificerede konstruktioner ved vore
ku nstf lyvni ngskonkurrencer.

Top ti

1 Bruno Hedegaard 74 p.

2 LeiI Widenborg . . . 74 p.

3 PeterJessen . .. .. 73 p.

4 Erik Toft . 69 p.

5 JesperMeyer..... 65p.
6 JohnNielsen ..... 64p.
7 HenrikKeilå ...... 63p.
8 Knud Malmmose .. 53 p.

9 PerAndreasen.... 41 p.

10 Peter Kjær . 39 p.

Listen er opstillet på grundlag af SM,

Transmerc Cup, Silver Star Cup, Es-

bierg lntemational og DM.

Leif Widenborg
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I korthed

I en pause under Grænsecuppen de-
monstrerede Dag-Henning og Tore Paul-
sen »flqg-1;g6t« med deres små Grokker-
modeller, som kun vejer 600 gram og er
forsynet med 0.49 motorer. Det så me-
get spændende og realistisk ud, men

værre - eller rettere bedre - blev
det ved Nordisk Mesterskab, for her duk-
kede de op igen sammen med nogle
klubkammerater, så der nu var hele 6
Grokkere indviklet i et luftslag. Tegnin-
gen til Grokker er vor bestseller, og den
leveres fortsat fra sekretariatet for kr.
20,- pr. stk. incl. porto.

En anden tegning, der jævnligt spørges
efter, er Erik Tolts Profile 3, som har
været bragt i RC-information nr.40. Her
er det imidlertid konstruktøren selv, der
lorestår leveringen. Kontakt derfor Erik

foft direkte. Han bor Dalby Allå 27,9230
Svendstrup og har tlt. (08) 38 22 33. Pri-
sen for Profile 3 tegningen er kr. 30,-.
Erik leverer også tegning samt færdig-
dele til svævemodellen Sigma, som vi
præsenterede i nr.36, tor kr. 140,..

I Norge er man kede af, at der ofte sker
forviklinger mellem Nordisk Mesterskab
og Norsk Mesterskab, da forkortelsen
NM bruges tor dem begge. Nordmæn-
dene beder derfor om, at man f remtidig
vil forkorte Nordisk Mesterskab til NoM.
Vi håber, opfordringen hjælper - selv
om vi vist selv har foisyndet os imod
clen adskillige gange i dette nummer.
Vanens magt er stor.

Svævemodelsiderne

Fortsat f ra side 21

Der var nogen uenighed om startmeto-
den. Svenskerne brugte gummitov, fin-
nerne løb, mens vi brugte spil. Men på

andendagen stod der alligevel pludselig
et finsk spil på pladsen, og måske var
det skyld i, at finnerne nu overhalede
svenskerne og henviste dem til sidste-
pladsen. Finnerne syntes at have luret
den danske startteknik, og en god start
er jo næsten mere end den halve flyv-
ning, når termikken ikke rigtigt vil blan-
de sig i opgøret. Man leder forgæves på
resultatsiderne, for posten fra Finland
har endnu ikke bragt os de nøjagtige
cifre, men se i næste nummer.

Undskyld! Det skal vare længe (i hvert
fald til næste oktober), før jeg igen vover
en lignende dagbog her i RC-i. Men ind-
røm: Trods særdeles blandet sommer.
ve.jr har vi alle alligevel haft muligheden
for store oplevelser med svævemodel i

hånden. Og da denne sommer if lg. dags-
pressen har været karakteriseret af ok-
tober-vejr, må der jo være basis for lidt
sjovt endnu.

Pylonracing

AMC Air Race
Walter Nyborg, som var konkur-
renceleder f or AMC Air Race be-
retter her om de mange prakti-
ske ting, der skal klares i forbin-
delse m ed pyl on-kon ku rren ce r.

Sidste år havde vi 3-4 mand i AMC, som
dyrkede Club 20 Pylon. Man kunne ikke
møde dem på flyvepladsen uden at blive
opfordret til at arrangere et stævne. Da
bestyrelsen tilrettelagde dette års stæv-
ner, besluttede vi at lade den mest ihær-
dige af pylon-piloterne overbevise os
om, at det kunne loregå på vor plads. Vi
tvivlede på forhånd, da vi i AMC har væ-
ret nødt til at lægge stærke bånd på al
motorflyvning al hensyn til naboerne,
nogle beboelseshuse og en forbold-
bane. Vor pilot gik f risk til opgaven, mål-
te pladsen op og gav os en skitse, hvor-
efter det så ud til, at det fint kunne pla-
ceres på vor plads.
Jeg f ik stævnet behørigt anmeldt til RC-

unionen og regnede så med at tage til
Odense for at overvære første stævne.
Det blev af lyst. Nu var gode råd dyre, f or

leg havde regnet med at lære det hele
der. Først forsøger man at granske reg-
lerne, men det giver ikke mange tips, de
er mildest talt intetsigende, hvad angår
stævneafvikling. Så læser man alt, hvad
der har været i RC-intormation om em-
net. Nu ved man en anelse mere. En lang
telef onsnak med styringsgruppef or
manden fik sat flere praktiske ting på
plads. Materiellet, d.v.s. pylons, ville
Grindsted-folkene komme med. Så kun-
ne planlægningen begynde. Hvor
mange folk skulle der bruges? En forelø"
big skitse blev opstillet, fire flagmænd
til pylon 3, det er et teltstativ med net.
Her fandt jeg det praktisk med en ekstra
mand til at hjælpe flagmændene. Han
skulle så også være radiomand. En en-
kelt mand ved hver af de øvrige 2 pylons
er nok. Her f lyves ikke så ofte inden om.
Starteren skulle også tage sig af om-
gangstælling og placering, men her er
brug for f lere. Som stævneleder var det
et passende sted at deltage. Her samles
meldinger fra de tre pylons, tælles om-
gange og afgøres placeringer inden de
videresendes til føreren af resultattav-
len, der sammen med sikkerhedsman.
den kaldte heatene frem. Senderdepo-
nering og brændstofudlevering fulden-
der teamet.
Stævnedagen oprinder, og folkene mø-
der op i pæn tid. Desværre kommer en
del af materiellet ret sent, så vi udsky-

Fra venstre Hans Lorentzen, Viborg, Bent Jensen, Viborg og Max Berg, Arhus, som
blev henholdsvis nr.3, 1 og 2 i AMC Air Race.

der model- og motorkontrol til kun at
omfatte finaledeltagerne. 11 af de 12 til-
meldte piloter er mødt op, og vi tår 11

indledende heat opført på resultattav-
len. Et par prøveheat for at opøve flag-
mændene i buret afslører ikke nogle
svagheder, men efter et par af de indle-
dende heat e( fløiel, er det klart, at her
er et par svage punkter, og et par reser-
ver indsættes. Reglerne siger ikke noget
om, at en pilot ikke må starte efler at
startsignalet er givet, og da en pilot i

ubemærkethed får startet senere end de
øvrige, må vi også tillade dette i de føl-
gende heat. Hvis der foref indes et mere
omfattende regelmateriale end det i RC-

information, så burde styringsgruppen
tilsende det til stævnearrangøren. Og
mens vi er ved kritikken. De tre radioer,
som pylongruppen råder over, er for dår-
lige, og desuden kræver de betydelig
mere instruktion, end den vi blev præ-
senteret for. Da vi først var i gang med
heatene, var dette det eneste punkt, der
kiksede. Der var nogle, som f ik sig et par
løbeture.
Vi fik efterhånden arbejdet os gennem

heatene, kvartfinalen og semifinalen. I

finalen tog vi et par ekstra opgangstæl-
lere ind, således at der var en til hver
model. Det er svært at holde øje med
modellernes placering, når der flyves
tæt, og det gøres der ofte i finalerne.
Sikkerhedsmanden havde ikke meget at
indvende, endskønt det 2 gange skete,
at to modeller slødte sammen i luften.
Det er vist aldrig hændt før i tidligere
konkurrencer, og her så vi nødvendighe-
den af god sikkerhedsafstand til publi-
kum. Uheld sker utrolig hurtigt. Efter ti-
naleheatet blev finalemodellerne kon-
trolleret, og her blev nr. 2 diskvalificeret
på en for lille spinner. Det er selvfølgelig
kedeligt, men reglerne er klare nok på
dette punkt.
Denne lille beretning skulle gern'e give
andre lyst til at arrangere stævner. Det
er ikke så vanskeligt, selv om man må
starte på bar bund.
Resaultatet af AMC Air Race 1979 blev:

1. Bent Jensen, Viborg
2. Max Berg, AMC.
3. Hans Lorentzen, Viborg.

Walter Nyborg

\-slE7
BYGGESÆT:
Clipped Wing Cub kr. 385,.
Skybolt ... kr.590,-
PiperCubJ.3.... kr.380,.
SmithMiniplane ......... kr.475,-
Libertysport. .... kr.620,.
SigKommander ......... kr. 380,-

Sig Kadei kr. 340,.
Ryan STA kr. 680,-

S|G-katalog, 112 sider, tilsen-
des. Kr.17,- + porto.

Telf. (01)51 64 50

R/C Plaines Hobby

Tre pylonracere i skarp konkurrence.
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Ny klub
Lyngby Modelf lyveklub er nu optaget i

RC-unionen. Klubbens f ormand er
Henrik Brill Jensen, Fortunvænget 17,

2800 Lyngby, tlf. (02) 88 30 56. Klubben
flyver på Sletten i Dyrehaven, men kun
med svævemodeller, idet motorstøj na-
turligvis ikke kan accepteres der. Vi by-
der velkommen til klubben, som allerede
har haft sin ilddåb som medarrangør at
sommerlejren i Hanstholm.

Ny adresse
Vi har længe savnel en kontaktmand for
Sydkystens Modelllyveklub, men nu har
vi fået en ny, nemlig Søren Dahl Jensen,
Maglevænget 5,2680 Solrød Strand, tlf .

(03) 14 45 63.

LSF Aktivitetskonkurrencen
Konkurrencen slutter den 30. septem'
ber. Senest den 15. oktober skal præsta-
tionsskemaet sendes - sammen med
en frankeret returkuvert eller som foto'
kopi - lil Peter Frank, Hyrdedamsvei
43,8220 Brabrand for notering af delvist
fuldførte diplomer.

Resultater
7.-817: FAG venskabskamp
Kunstllyvning
1 Michael Kroeger, FAG ......
2 PeterJessen, Esbjerg . .. . . .

3 Erik Tof t, NRC . .

4 Per Andreasen, østvends. . .

5 BerndEllerbrook,FAG .....
6 JohnNielsen, NRC ........
7 Heinrich Johannesen, FAG
8 Jørn Søvsø, Gudenå
9 Bernd Wiese, FAG

10 G0ntherEllerbrook, FAG ...

Kunstllyvning, hold
1FAG. .... 2.499p.
2 Danmark 2.469 p.

Højstart
1 Wolfgang Fischer, FAG . . .

2 Preben Nørholm, Midtiysk .

3 Wolfgang Kratzat, FAG . . .

4 PeterWiese, FAG .

5 OttokarBeetz,FAG ......
6 UweKutscher,FAG ......
7 Klaus Pohlmann, FAG . . . .

8 Helmut Noffs, FAG

9 Knud Møller, Midtiysk Mfk.

Højstart, hold
1FAG.
2 Danmark

Sa mlet holdkonkurrence

3.460 p.

3.178 p.

3.046 p.

2.959 p.

2.752 p.

2.470 p.

2.033 p.

1.237 p.

749 p.

1.880 p.

1.134 p.

1FAG. .... 4.379P.
2 Danmark 3.603 P.

FAG - Flugtechnische Arbeitsgemein'
schaft - var værter for venskabskam-
pen på deres fine flyveplads ved Kalten'
kirchen nord tor Hamburg. Veiret var
begge dage nordvestlig vind, hvilket
generede kunstflyverne - som fløi det
tyske program E - en del. Svævetlyver-
ne blev nærmest delt i 2 grupper: De der

beherskede vejrforholdene og så de, der
ikke gjorde, sammen med de, der trak
sig i tide.

7.-1 517 
= 
Sommerlejr, H anstholm

Skrænt
1 Peter Frank, AMC 4.000 p

CoronalRobbe Mars
2 Henrik Hvidtfelt, NFK.....

Epsilon/Robbe Mars
3 Klaus Untrieser, Thy RC . . .

Th og alM u lti p lex Prof t.
4 Rolf Rettedal, Forus, Norge
5 ErikBirkkjer, RyRC ......
6 Sven Hede, AMC
7 Kaj Normann, Ry RC.. .. ..
8 Henrik Brill, LMFK
9 Sven Ringkjøbing, LMFK . .

10 ErikJeppesen, Ry RC ... ..

Højstart
'I Henrik Hvidtfeldt, NFK . . . .

Epsilon/Robbe Mars
2 Kaj Normann, Ry RC.. . .. .

Selvk./Futaba
3 Keld Sørensen, Silkeborg

St. CirruslFutaba
4 TroelsNielsen,NFK ...... 3.462p.
5 Niels Sund Nielsen, LMFK . 3.398 p.

6 Ben B.Jørgensen, LMFK . . 3.042p.
7 ErikJeppesen, Ry RC ... .. 2.984 p.

8 Per Dahlberg, AMC 1.942 p.

9 Michael Schjøtler, Allerød . 1.205 p.

10 Morten H. Holm, LMFK . . . 1.200 p.

1 4.-1 517= N M skræntllyvning
1 Kaj Henning Nielsen, D . . . 6.694 p.

2 Jan Karlson, S . ..
3 Anders Råttz6n, S

4 PrebenNørholm,D ....... 6.414p.
5 Philip Emborg Jensen, D . . 6.321 p.

6 RafnThorarensen,l ...... 6.309p.
7 JohnKnutsen,S ......... 6.289 p.

8 TheodorTheodorsson, I .. . 5.529 p.

9 HOrdurHjalmarsson, I .... 5.475p.
10 RoyceMorgan,N ........ 4.864p.

Hold
1 Sverige . . 19.541 p.

2 Danmark 19.429 p.

3lsland ... 17.313p.

Juniorer
1 PeterFrank,D .... 6.857p.
2 Staffan Kuuse, S . . 6.775 p.

3 SteinarTheodorsson,l .... 4.775p.
lslansk sommer, når den er bedst, d.v.s.
4-9 m/s vind .10-30 grader skråt på Euro-
pas bedste skrænt, det mere end 100

meter høje Hvolsfiall ved Hvolsvollur
100 km øst for Reykjavik - og solen i

ryggen. I runder blev afviklet efter FAI's
internationale skræntregler. Juryen be-
sluttede 20 ben på 100 meter bane og 20
sek. til flyvende start. Bedste enkeltre-
sultat var 104,75 sek. tløiel at Kaj Hen-
ning Nielsen.

15.-2217 
= 
Sommerlej r, Endelave

1 Jørgen Pedersen, øMF . .. . . 1.078 p.

2 NielsMøller, Nuserne...... 1.063p.
3 JohnDamkjær,øMF ...... 1.O44p.
4 Henning Olesen, øMF .. . .. 1.042p.
5 Max Kristiansen, Køge Mfk. 1.040 p.

6 Claus Munk, ØMF 962 p.

Der var tilmeldt 30 piloter fra hele lan-
det, som i ugens løb gennemførte 3 kon-
kurrencer i grøftelanding, ægbombning
og tidsf lyvning. I tidsf lyvningen var ind-
lagt et loop - og for at forhindre pilo-
terne i at tælle sekunderne, mens de
fløj, skulle de samtidig besvare en ræk-
ke lette spørgsmå1. Til præmieoverræk-
kelsen var der mange fine gaver, som vi
var meget taknemmelige for. De var
skænket al Ole Harder, Aksel E. Morten-
sen og Den Danske Bank i Vejle.

4.-5/8: DM kunstllyvning
Klasse A
1 PeterJessen, Esblerg Mfk. 1.934 p.

Sky ma ster/M u ltiplex/Ross i 61

2 Michael Kroeger, FAG ... . 1.886 p.

Hydra 2/Varioprop Exp./Rossi 61

3 Bruno Hedegaard, AMC . . . 1.850 p.

Sky m a sterlM u lti p lex/OS 60 F SR
4 Erik Tof t, NRC . . . . 1.691 p.

Skym a ster/Log ictrol/OS 61 V F

5 PerAndreasen,østvends. . 1.564 p.

Cu ra re/Robbe M ars/W ebra
6 Jesper Meyer, Sydslælland 1.527 p.

7 John Nielsen, NRC ....... 1.499 p.

8 Bent Hansen, Silkeborg . . . 1.493 p.

I Bent Jensen, Viborg Mfk. . . 730 p.

10 Henrik Kejlå, KFK 730 p.

Klasse B

1 Jørn Søvsø, Gudenå . .. . .. 1.091 p.

Cura relM ult iplexlOS 60 F SR
2 Kristian Jensen, østvends. 1.004 p.

Curare/Robbe Mars/OS 60 FSA
3 Henning Juel, Lollands RC 941 p.

Patric ia/Robbe M a rslWebra Speed
4 Peter Christensen, Falcon . 938 p.

Mach 1/Multiplex/HP Gold Cup
5 Per Villadsen, Viborg Mf k. . 906 p.

Cu ra re/ M u lt i p lex/W e bra C h a m p i o n
6 Stig Klausen, Sydsjælland 902 p.

7 Jan Jørgensen, Gudenå . . . 874 p.

8 Anders Nielsen, Viborg . .. 813 p.

9 Chr. Guldhammer, Hobro . . 777 p.

10 Lars Hauge, Viborg Mfk. . . 623 p.

Der var 14 deltagere i A-klassen og 12 i

B, da 4 af de i alt 30, som havde kvalif i-

ceret sig målte melde f ra i sidste øjeblik
på grund af havarier under træningsfor-
beredelserne. I A-klassen gik 8 delta-
gere i f inalen, og deres finalepoints var
således, nævnt i placeringsrækkeføl-

4.152 p.

3.874 p.

3.468 p.

21.-2217: Grånscuppen gen: 989, 972,909,768, 813, 794, 7og og
1 Benny Kjellgren, Sverige . . 1.996 p. 762.

CurarelSimprop/Webra
2 Kenneth Holm, Sverige . . . 1.764 p. 18.-19/8: Skalatrefl 79

Dirty Birdy/MicroproplWebra 1 lvar Nobel, Røde Baron . . 146,90 p.

3 ErnstTotland,Norge ..... 1.687p. Hanriot Dupont HD
Curare/VarioproplWebra 2 JohnWilsfeld,KFK...... 140,30p.

4 Dag-H. Paulsen, Norge.... 1.685 p. Kawanishi
Skarabe/Futaba/OPS 3 M.Carlson,Sverige...... 139,98 p.

5 Tore Jemtegaard, Norge . . 1.544 p. Pfalz DX ll
Woodoo/FutabalOPS 4 H.Kolberg,Norge....... 136,33p.

6 Kjell Dalsheim, Sverige . . . 1.535 p. Super Fli
7 Leif Johansson,Sverige... 1.472p. 5 J.T.Grimsrud,Norge .... 133,47p.
B Yngve Lindholm, Sverige . . 1.422 p. Pitts Special
9 TorePaulsen,Norge...... 1.419p. 6 O.Solberg,Norge ....... 130,17p.

10 Bruno Hedegaard, Danm. 1.352 p. Bellanca Decathlon
14 PeterJessen, Danmark . .. 1.270p. 7 T. L6berg, Sverige 129,80 p.

17 John Nielsen, Danmark . . . 1.057 p. DeHavilland DH 2
19 ArneBæk,Danmark...... 1.049p. I E.Lund,Norge . 129,60p.
21 Jesper Meyer, Danmark . . . 1.032 p. DHC-2 Beaver
30 PerAndreasen, Danmark .. 545 p. 9 K-Å Elofsson,Sverige.... 110,75 p.

Der var ialt 33 deltagere fra Sverige, SAABMFI 17
Norge, Tyskland og Danmark. Lørdag 10 L. Leverin,Sverige 108,80 p.

var vindstille og silende regn hele da- DruineTurbulent
gen, mens søndagen bød på sol, varme
og jævn vind. 26/8: Skala DM

Konkurrencen - som havde samlet 8

deltagere - måtte afbrydes efter den
statiske bedømmelse på grund af regn
og blæst. Det blev i stedet aftalt af mø-
des igen den 22. og 23. september for at
gennemføre flyvekonkurrencen, så for-
håbentlig kan vi bringe resultater og bil-
leder i næste nummer.

A-certif ikater
165 Vagn Poulsen, Brønderslev
166 Jørgen Pedersen, Østjysk RCM
167 Max Kristiansen, Køge Mfk.
168 Poul Anton Overgaard, Ry Mfk.
169 Henning Olesen, Østjysk RCM
170 Sven Erik Kolding, RC-gruppen
171 Jørn Vinther, KFK
172 Preben Jacobsen, RFK
173 J. Frier Hansen, RFK
174 Jørgen Christiansen, RFK
175 Lars Christensen, RFK
176 Hans Peter Nørgaard, NFK

H-certif ikat
4 Bent D.ierberg, Farum Heliklub

Sydjysk Modelf lyveklubs nye
klubmærke
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....6.638p.
. . 6.614 p.

315 p.

266 p.

258 p.

254 p.

239 p.

236 p.

233 p.

231 p.

223 p.

196 p.

3.941 p.

3.677 p.

3.675 p.

3.620 p.

3.192 p.

2.673 p.

2.633 p.

2.628 p.

2.031 p.

Dato Stævne,oplysninger,kontaktmand

29.-30.9. NFK Klub-Cup, Trollesminde. Svævemodeller, højstart. Tæller i pokalkamp
og NM-udtagelse'1980. Peter Bech, telf. (02) 48 28 08.

6.-10. DM-skrænt, ? Beservedag 7.10. Ole Wendelboe, telf. (03) 18 47 12 (aften) el-

ler (02) 96 50 00 (dag).
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Byggesæsonen står for døren!

Hobbyboy-sæt
bestående af boremaskine,
rystepudser, rundsav, stiksav
ogtransformer...... .. kr.699,00

Ioppemcrlied
Annoncer al ikke-kommercael art oplages
gratis lor medlemmer og abonnente,. Andre
annoncer kr. 3,- pr. påbegyndt linie (å 38 bog-
staver, tal og mellemrum) mod torudbeta.
ling.

SÆLGES: 3 f lymodeller,5 motorer, kom-
plet f lyveudstyr samt 14 kanal Multiplex
sælges samlet. Prisen snakker vi om. Al'
lan Waltersdorf f, Oehlenschlægersgade
5, 1663 København V, tlf. (01) 24 4392et'
ter kl. 16.

SÆLGES: Velflyvende GrauPner Måxi
med eller uden ny 6,5 ccm OS motor.
Pris med motor kr. 800, uden kr. 450.

ldeel overgangsmodel lil 10 ccm motor.
Halvfærdig Eilling-Boat Samson slæbe-
båd, kr. 175. Halvfærdig Billig-Boat
Zwatle Zee m/fittings, kr. 350. Henv.

Jørgen, Lilievei 6, Veien, tlf . (05)

36 18 36.

SÆLGES: Ny RC-bil af mærket PB Stan-
dard samt HB 21 PDP incl. div. udstyr og
tilbehør. Peter Straadt, Sct. Pedersgade
5,6760 Ribe, tlf. (05\ 4202 91 efter 18.

SÆLGES: Påbegyndt Snoopey 2 samt
Suevia motor. Holmsteen Jensen. tll.
(05) 80 19 57.

SÆLGES: Becker 8-kanal radio med re-

duktion på 2 kanaler med 4 servoer. På'
begyndt Kavan Bell Jet-Ranger. Færdig
men uf løjet Atlas. Ny OS 60 FSR. Brugt
Webra Speed 60 med ny Perry pumpe.

Hans Georg Andersen, tlf . (03) 83 42 56.

SÆLGES: 2 stk. OS 60 FSR med re-

sonansrør. I stk. Perry pumpe. Boye
Olsen, tlf. (03) 77 56 32.

SÆLGES: Graupner Bell 212 Twin Jel
Mechanik med træningsrotoraksel samt
elstarter, kr. 1.000. Steen Bierring, AteXi-

stevei 53. 4.,2720 Vanløse.

SÆLGES: Graupner Bell 212 helikopter
med fabriksny H8-61 PDP motor og pon-

toner. Alm. H8-61 motor medfølger. Des-

uden et byggesæt til samme helikopter.
Et sæt 27 MHz Graupneill2s fiern-
styring med 3 kanaldele, 5 servoer,
multilader m.m. P&T-tilladelse medføl-
ger. Stort afslag ved samlet køb. Jens J.

Johannesen, Gymnasieve.i 123, 4600

Køge, tlt. (031652229.

SÆLGES: Brugte motorer, Webra SPeed

61F m/dæmper, 2 stk. OS 60 FSR

m/dæmper, OPS 40 F ABC u/dæmPer,
kun lidt brugt. Enhedspris kr. 350 pr. stk.
Erik Toft, tlf. (08) 38 22 33.

SÆLGES: Topp F-18 Hornet, ikke påbe-
gyndt. F Vestrup, Karup, tlf. (07) 10 18 91

eller 10 21 40.

SÆLGES: Nyt Jemco skalabyggesæt til
P51 Mustang, skumkerner i vingerne,
pris kr. 500. Multiplex automatisk under-
stel, kr. 300. Tlf. .ml. 9.00 og 17.30 (01)
'17 26 27, ef ter 18.00 (01) 30 99 92. Spørg
etter John.

Kender du
Modelflyvenlrt?
Indhold: Artikler, fotos, notitser, teg-
ninger, meddelelser om fritflyvning, li-
nestyring og radiostyring.
Deklaration: Dansk modelflyveblad, ud-
kommer 6 gange om året, hvert nummer
på 32 sider i A4-format.
Priser: Enkeltnumre koster kr. 9,50 incl.
porto, abonnement for årgang 1979 (6
numre) koster kr. 55,-.
Bestilling: Hvis du vil springe direkte ud
i det, kan du indsætte kr. 55,- på bladets
girokonto og få årgang 1979 tilsendt, ef-
terhånden som bladene udkommer. El-
ler du kan ringe i telefontiden og bestille
enkeltnumre eller høre nærmere om bla-
det.

Tidsskriftet Modelflyvenyt
MariendalsveJ 47, DX'5610 Assens
Tlf. (09) 7r 2E 6E (hverdage kl. 10-12)
Poslglrokonto nr.: 7 16 l0 77.

JS toknlk tilbydor
HURTIGOPLADELIGE NiCd Sinterceller

pr. stk. kr. 14,00
pr. stk. kr. 13,50

Vi fører stadig væk den populære Dremel
dekupørsav til en populær pris ...

... og vi har desuden taget tIoBBYBOY elektriske
miniværktøier med ivort program.

Hobbyboy motor m/ bøjelig aksel kr. 175,00
Hobbyboy borestativ

t/ boremask. kr. 1 15,00
kr. 149,00Hobbyboy 12 V transformer

Hobbyboy boremaskine kr. 149,00
Hobbyboy stiksav ..... kr. 149,00
Hobbyboy rundsav .... kr. 149,00
Hobbyboy ryslepudser kr.139,00

Storf lager af balsa
1,0mm-130x1000mm .......
1,5mm-100x 1000mm .......
2,0mm- 100x1000 mm .......
3,0mm-100x1000mm .......
4,0mm-100x1000mm .......
5,0mm-100x1000mm .......
6,0mm-100x1000mm .......
8,0mm-100x1000mm .......

10,0mm- 100x 1000mm .......
15,0mm-100x1000mm .......
20,0mm- 100x1000 mm .......
Balsaklodser og -lister til samme fordelagti-
ge priser.

kr. 4,00
kr. 5,00
kr. 5,60
kr. 6,50
kr. 7,2Q

kr. 7,95
kr. 9,25
kr. 10,85
kr. 'l'1,90

kr. 19,95
kr.24,75

æomAh ..
500 mAh . -

Ved 10 stk. .

1200 mAh
Vsd 10 stk. .

pr. stk. kr.2'1,50
pr. stk. kr.20,50
pr. stk. kr.28,60

Lim
Rudol - 35 gram . kr. 7'50

UHUhart, 35gram ..... kr. 7,50

UHUhart, 125gram ..... kr. 14,50

DevronEpoxy. .. kr.24,50

Cyan,7 gram (3 sek.) . . . . kr. 18'50

»Hvid« hurtigtørrende lim, der tørrer hårdt

op, så det kan Pudses med sandPapir:

Wilshold, 115gram ...'. kr. 12,50

Wilshold,22Sgram ..... kr. 17,85

Wilshold,4S0gram ..... kr.32'00

Beklædning
Solarfilm imange tarver,pt. m .....
Solarfilm i mange farver, Pr. 5 m ...
Solarf ilm, transparent og metallic, pr. m .

Solarf ilm, transparent og metallic, pr. 5 m .

Hvid beklædningsnylon, 100 x 90 cm . . .

Orange beklædningsnylon, '100 x 90 cm

Rød beklædningsnylon, 100 x 90 cm . - . .

Brændstoffast Co-No doPe

kr. 14,50
kr. 59,00
kr. 16,50
kr. 62,00
kr. 16,50
ki.18,50
kr. 18,50

æ00m4h...
Ved 10 stk. . . .
Holdsre til 4 stk. 500 mAh samt til 4 eller 6 stk.
æ00 mAh er på lager.

SA DU KANAL E ? DIGISWITCH tænd/sluk af el
molorer? Passer til alle anlæg. Vægt kun 25
gram uden stik.
Byggesæt med 1 relæ uden stik. . . . . kr. 130,00
Byggesæt med 2 relæer uden stik . . . kr. 160,00

GLøDERøRSDRIVER. Med denne enhed undgår
du startproblemer mad din 0løderørsmotor.
Byggesæt klar til brug . . . . kr. 165,00

Alle byggesæt indeholder udførlig byggeveiled-
ning.

HAH DU TID PÅ DINE FLYVNINGER?
LCD stop-ur med mellemtid,
begrænset antal Rt.27o,Oo

Øst iy d sk RlC M od e I I lyvek I u b s
nye klubmærke

JS teknik

pr. liter kr. 37,50

Uglevang 52, 1. -o.oo-
3450 Allerød -'eez,

Telf. (03) 27 55 51 'eo

TRANSMERC
TRANSMERC HAR OGSÅ
MULTIPLEX OG
SYENSSON MODELLER
PÅ LAGER

Multiplex Royal Modul
Kyalilelsanlæg med »Opel Gimbal,' slyrepin.
de. Sender og modlager er udstyret med ud-
skiltelige moduler og hurligopladelige ak.
kuer. T.kanals ssnder og modlagor. Direkto
seryokonlrol. Royal modular år lorboredt til
indbygning al mixa; og kombiswilch.

Multiplex Profi Modul
Multiplex's "slagskib" er yderligere lorbed.
rct. Foruden do allorsds kendle ralfinemen.
ter, der har kendetegnet Mulliplsx Prolessio-
nal, kan Proli Modul udrustes med exponen.
tialstyring, mixer og tomgangslrimning til
karburalor.

Svæve- og elmodeller
Eloklro-Baby, Scirocco, Sky'lly, Filius, Al.
pha, Alpha.H, LS 1, Flamingo, ASW 20, Fie.

sia Sirio, Slarter, Sunny, Seychelle.

Molormodgller
Eravo 20, Big-Lilt, Spon 20, Polo, Wsstarly,
Prim8, Super Prima, Pinlo, Twinny, Hobo, Pi-

por J.3, Fioseler Fi 156 Storch, Biicksr Jung-
moisler (skala 1:4).

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse
4720 Præslø

Telf. (03) 79 02 02 (dag f ra kl. 9)

Telf. (03) 79 1 9 55 (alten til kl. 1 9) l
3r



Esbjerg

ESBJERG
RC.MODELSPORT
Kunstf lyvningsmodeller er vort speciale!
Modeller er leveret lil såvel nuværende som
kommende danmarksmestre. Det gælder om
at være godt flyvende i konkurrencen!

En god f lyvelorbindelse er (05)

13 92 46 og (05) 15 19 43.
Kirkegade 23, 6700 Esbjerg

Frederiksberg

Eget elektronikværksted. Alle reparationer
udføres. Speciallorretning tor RC-modeller,
biler, lly, både og helikoptere. Robbe og
Graupner specialist. Postordrer ekspederes
overalt. Salg på konto.

Hobby-Experten

H. C. ørstedsvej 1, "1879 Kbhvn. V

telf . (01) 31 78 25

Grindsted

Fabrikation af glaslibermodeller, lly,
både m. m.

Eksperter i styro-vinger. Vi laver
Yingon til din egen konstruktion.
Salg ångros og detail.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER aps
Skolegade 27, 7200 Grindsted
Telt. (05) 32 26 56

Grindsted

Alt til
radiostyring

Hobby Shoppen
Skolegade 27, 7200 Grindsted
Tell. (0s) 32 26 56

Helsingør

Vi har alt til radiostyring. Flere
fabrikater i radio på lager. Post-
ordrer ekspederes overalt.

STEI{GADES IlOBBYCTNTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Telf. (03) 21 04 60

Herning

Alt i byggesæt, radioanl€eg, moto-
rer og tilbehør til fly, helikoptere
og skibe. 25 års modelflyveerfa-
ring.

Lind Hohhy I B0-Service
Lind Hovedgade 28,
7400 Herning - Telf. (07) 124060

København

Speciallorretning for
radioljernstyring - at såvel f ly
som biler og både.
Postordrer ekspederes
omgående.

Kingo Hobby
Kingosgade 15,1818 København V.
Telf. (01) 23 02 13

Måløv

Mange spændende byggesæt på

lager samt materialer, hvis du

bygger efter tegning.

MÅLøV HOBBY
Måløv Bygade 69, 2760 Måløv
Telf. (02) 65 23 33

Næstved

Vi er ikke verdensmester i RC -
Men da vore kunder kommer
igen og igen, er vi nok heller
ikke helt umulige

Næstved tlohhy
Ringstedgade 14, 47OO Næstved
Telf. (03) 724478

Specialforretning lor modelhobby

0dense Hohhy Fonetning
Vesterbro 42, 5000 Odense
Telf. (09) 122104

AIt i RC

RøDOVRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rødovre
Telf . (01) 70 19 04

Sønderborg
RC-anlæg: Multiplex, Microprop, Graupner
. Viløreraltibyggesæt . Rc-biler: Mantura.
Graupner, Tamiya . Vi har alt i elektronik og

ff::[I::*, 
. se indenfor, når du kommer på

UEE§EMB
pdtrnEKTRol{tK

Oslergade 5'7 6400 Sonde.borg A 0a-a25868

Åtborg

Kæmpeudvalg i RC.udstyr.
Egen import - derlor lørst med
nyhederne.
lmp. Logitec og Spital RC.

^^,,"^" {loBBf,.*,,..
Kurt Andersen, Nørregade 1 I,
9000Åtborg, tetf. (08) 12 1315

Alt i RC-udstyr

HOBBYFIRMA ABSALON
v/ Erik Rom
Aalekistevej 157, 27 20 Vanløse
Telf. (01)74 47 00

STORT LAGER af BØGER og

BLADE om Modelfly og Model-
flyvning, Fly, Skibe, Biler og

AFV.
Kataloger og lister udleveres

IIBSE rerr.(01)115sss
Løvstræde 8 - 1152 København K

Har du check på din radio
Ellers har
ULTRASOUN D det!
Autoriseret værksted for
FUTABA, ROBBE og BECKER.

Ultrasound
Søndergårdsvej 43,
3500 Værløse Telf. (02) 48 28 08

NYHED FRA MULTIPLEX
DELTA 2 anlægget er et kvalitetsanlæ9, som
MULTIPLEX har bearbejdet specielt med hen-
syntagen til de strenge nordeuropæiske krav.
Anlægget har mange gennemtænkte detaljer,
der ikke står tilbage for større og dyrere an-
læ9. Desuden har det et meget smukt ud-
seende.

DELTA 2har l. eks. udskiftelige krystatter, og
en klap på senderens bagside gør det nemt at
udskifte eller at genoplade strømkilden. Sty-
repindens bevægelsesretning kan vendes 90
grader, og pindens længde kan ændres.

DELTA 2 har en meget robust og vibrations-
sikker modtager, som tilmed er meget let og
meget lille.

Alle andre MULTIpLEX servoer, sejlvinde og
øvrige tilbehørsdele kan anvendes til DELTA 2
(og omvendt)ved hjælp af et speciett kabel.

DELTA 2er el meget prisgunstigt anlæ9, hvor-
for det er populært som »anlæg nr. 2u eller
som anlægget ,f or junior".

SE DELTA 2 anlægget _..-r::t\
hos din forhandler! /,---Y \

æ'
M/IAETOFT

1ffi&co
Postbox 3 8900 Randers

Ttf . 06.42 58 1s

6't RC, 17 mm
krumtap . ..

61 RC Champion . .

a6'l RCRacing.....

Tllb.h..
BriFnrlel.rlpuolp€, t2V .. kr. 125.00
Powor F)annl . . . .. kr. l48,0O

Ståiler kr.325,00
Motorophæn{r,6,f, ccm kr. 10,00
Motorophæng, 10 ccnr . . kr. 12,00
Molorophærrg, l5 (rutr kr. 35,00
Molo.ophæng, alum,

solid.. kr 38,00
Hjul i alle slørrelser lra 25 trl 105 mm
fra kr. 6,00 til kr. 20,00. Hængster i

mange forskellige typer,10 stk. kr.
6,00.

Byggosæl tor bågyndoro
Kamco Kadet .. kr.350.00
Robbe Charter kr.325,OO

Desuden Falcon 56, Senior Falcon.
Skytumler, Fly Box, QB 15, QB 40.
Robbe Porter og mange flere.

Recorbllor
Vi fører PB. Forhil om priser. Motorer
til racerbiler: Super Tigre, OS ABC,
Enya ABC og Webra. OPS forventes
på lager snarest. Alt i løsdele til lave
priser.

kr. 31 5,00

kr. 60.00

kr.190,00
kr. 360,00

kr. 59,50

kr. 398,00

kr. 398,00

kr. 75,00

kr. 460,00

kr. 80,00

kr. 635,00

kr. 660,00

kr.695,00
kr. 1'10,00

kr.195,00
kt.245,00
kt.725,00
kt.27O,0O

60 RC .. . kr.450,00
76 RC .. . kr.525,00

fører også samtlige OS motorer til
rigtige priser. Enya 19X, 40X og 60X
normal lagervare. Stort Iager af re-

lil Webra, OS og Enya moto-



TRANSMERC leverer nu det programmerbare
helikopteranlæg lra Futaber

Futaba F P-sJ H S-kanals helikopter'
anlæg med 4 TP-S 121 sentoer. Modu'
ler i sender og modtager, så anlæg-
get aldrig bliver trekvensforældet.
Netlader plus Futabas sædvanlige
ri g hold ige ti I behør medf ølger.
I model FP-1JH - der naturligvis
også kan anvendes til llyvning med
almindelige modeller - er der lagt
vægt på, at helikopterpiloten får til'
godeset de specielle krav tilteknik'
ken, som hel i kopterf lyv n i ngen kræ'
ver. Bl.a. mixning og forudprogram-
mering, så/edes at der t.eks. ved for-
øgede motoromd rei n i nger autom a-

tisk bliver kompenseret på haleroto'
ren. Plus en rnasse andre fordele for
helikopterpiloten. Desuden er der na-

tu rl i gvi s vend bar servoomd rei n i ng,
direkte servokontrol og kontrolaf så'
vel effektudstrål i ng som batterikapa-
citet.

NYT I DANMARK

ælllro[o fff#l'ffI.,
Helikoptere f ra 1.795,- RC-biler

FALCON er Hirobos begynderhelikopter. Trods
den lave pris er den med stilbar hovedrotor
(kollektiv pitch) og er anvendelig for avanceret
flyvning. Den behøver et 4-kanals radioanlæg
og en motor på 6,5-7,5 cm3. Flyvevægt 3,3 kg.
Rotordiameter 1340 mm.

FALCON Mk. 2 er mere avanceret og har ind-
bygget autorotation og wash-out. Pris: 2.395,-.

For den mere skalainteresserede helikopterfly-
ver f indes følgende modeller:
Bell UH-18 lroquois .. kr. 3.195,-
Jet Ranger Bell-206 . . kr. 3.195,-
Disse to er for 10 cm' motor og har indbygget
magnapull-start.

Båddrev
Volvo Penta
Aquanautic
udenbordsdrev i

skala 1 :6 for motorer
fra 6,5-30 cm3.
Pris: Kr. 1.095,-.

Alle bilerne har luftfyldte og pumpe-bare dæk,
differentiale, uafhængig affjedring på alle hjut
samt centrif ugalkobt ing.
Thunder Byggy (bill.) . kr. 1.49S,-

FORD TOURING 30 har samme undervogn som
beskrevet ovenfor, den har frem-, bak- og fri-
gear samt et virkelig detaljeret karosseri.

Kr. 1.995,-

,+*,,tu.${iS** l,lelle Auto-
Start 500
Passer til alle
RC-biler.

MODEL
CENITER

Ole Harder, Torsholms Al16 6, Tulstrup, 3400 Hillerød, Tlf . (03) 28 06 O0

Abningstider: Hverdage kl. 13-18, lørdag kl. 9-14.

AIt dette for kun kr. 3.895,-

TRANSMERC leverer desuden de andre kendte
mærker i fjernstyringsanlæg:
ROBBE MARS FMM . ROBBE MARS REX. ROBBE ECONOMIC
. ROBBE LUNA. MULTIPLEX DELTA. MULTIPLEX EUROPA
MODULANLÆG . MULTIPLEX MODUL COMBI . MULTIPLEX
MODUL ROYAL - MULIIPLEX MODUL PROFI - KRAFT 35 MHz
anlæg


